Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 19
de juny del 2000. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es
relacionen, per celebrar la sessió número 8 del Ple de la Corporació, amb
caràcter ordinari, en primera convocatòria.
ASSISTENTS
Alcalde-president
Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera
Tinents d'alcalde
Sr. Joaquim García i Comas
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
Sr. Joan Canongia i Gerona
Sr. Eduardo Teixeiro i Macipe
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate
Sr. José Luis Irujo i Fatuarte
Sr. Ignasi Perramon i Carrió
Regidors i Regidores
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.

Montserrat Pons i Vallès
Aida Guillaumet i Cornet
Josep Camprubí i Duocastella
Josep Empez i García
Anna Torres i García
Francesc Caballo i Molina
Montserrat Selga i Brunet
Francesc de Puig i Viladrich
Antoni Llobet i Mercadé
Maria Mercè Rosich i Vilaró
Josep Maria Subirana i Casas
Maria Rosa Riera i Monserrat
Josep Maria Sala i Rovira
Josep Vives i Portell
Rosa Maria Carné i Barnaus
Xavier Javaloyes i Vilalta
Carina Rius i Díaz

Secretari general accidental
Sr.

Lluís Granero i Vilarasau

Interventor
Sr.

Josep Trullàs i Flotats

El president obre la sessió a les 20 hores i 10 minuts del vespre, i, un cop
comprovat el quòrum d’assistència necessari perquè pugui ser iniciada, s’entra

tot seguit en el coneixement dels assumptes compresos a l’ordre del dia
següent:
1.

APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS

Es pregunta si cap membre de la Corporació ha de formular alguna observació
a les actes de les sessions corresponent als dies 4 i 15 de maig del 2000, la
còpia de les quals s’ha distribuït juntament amb la convocatòria d'aquesta
sessió.
Donat que no es formula cap observació en relació al seu contingut, es
consideren i es declaren aprovades per unanimitat dels 25 membres presents,
les actes de les sessions corresponents als dies 4 i 15 de maig del 2000, 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. 19,
20, 21, 22 I 23, CORRESPONENTS ALS DIES 8, 15, 22 I 29 DE MAIG I 5
DE JUNY DEL 2000, 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. 19, 20, 21, 22 i
23, corresponents als dies 8, 15, 22 i 29 de maig i 5 de juny del 2000,
respectivament, pel repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha
efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la
Llei 7/85, de 2 d’abril i els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 2568/86, de 28 de
novembre.
2.2

CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE GOVERN
DE LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS DECRETS DE
L’ALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS, MITJANÇANT
DONACIÓ DE COMPTE, EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2.A) DE LA
LLEI 7/85, DE 2 D’ABRIL, I DELS ART. 42 I 104 DEL RD 2568/86, DE 28
DE NOVEMBRE

Es posen a disposició dels regidors i regidores els decrets dictats per l’Il.lm.
senyor alcalde-president i els seus delegats, des de l’anterior donació de
compte, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles
42 i 104 del RD 2.568/86, de 28 de novembre.
2.3

DONAR COMPTE DE L'ESCRIT DEL PRESIDENT DEL PARLAMENT
DE CATALUNYA QUE JUSTIFICA RECEPCIÓ DE L'ACORD ADOPTAT
PEL PLE DE LA CORPORACIÓ, EN SESSIÓ DEL DIA 17 D'ABRIL DE
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2000, REFERENT A LA DEFENSA DEL RECTOR DE LA UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI I LA LLENGUA CATALANA.
El secretari dóna compte de l'escrit del president del Parlament de Catalunya,
senyor Joan Rigol i Roig, registrat d'entrada en aquest Ajuntament el dia 5 de juny
del 2000.
2.4

DONAR COMPTE DE L'ESCRIT DEL PRESIDENT DEL PARLAMENT
DE CATALUNYA QUE JUSTIFICA RECEPCIÓ DE L'ACORD ADOPTAT
PEL PLE DE LA CORPORACIÓ, EN SESSIÓ DEL DIA 20 DE MARÇ DE
2000, PEL QUAL ES DÓNA SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA
POPULAR PER A LA PENSIÓ DE VIDUÏTAT DEL 100 %.

El secretari dóna compte de l'escrit del president del Parlament de Catalunya,
senyor Joan Rigol i Roig, registrat d'entrada en aquest Ajuntament el dia 5 de juny
del 2000.
2.5

DONAR COMPTE DE L'ESCRIT DEL PRESIDENT DEL CONSELL
D'ADMINISTRACIÓ DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA EN RESPOSTA A LES SOL.LICITUDS EXPRESSADES
PEL PLE DE LA CORPORACIÓ, EN SESSIÓ DEL DIA 15 DE MAIG DE
2000.

El secretari dóna compte de l'escrit del president del Consell d'Administració de
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, senyor Antoni Herce, registrat
d'entrada en aquest Ajuntament el dia 15 de juny del 2000.
2.6

DONAR COMPTE DE L'ESCRIT DEL PRESIDENT DEL COMITÈ
EXECUTIU DIRECTOR GENERAL DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT
METROPOLITÀ, QUE JUSTIFICA RECEPCIÓ DE L'ACORD ADOPTAT
PEL PLE DE LA CORPORACIÓ, EN SESSIÓ DEL DIA 15 DE MAIG DE
2000, EN RELACIÓ A LA PETICIÓ DE MILLORES DEL TRANSPORT
PÚBLIC PER FERROCARRIL.

El secretari dóna compte de l'escrit del president del Comitè Executiu, director
general de l'Autoritat del Transport Metropolità, senyor Francesc Xavier Ventura,
registrat d'entrada en aquest Ajuntament el dia 13 de juny del 2000.

2.7

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 10 DE
MAIG DE 2000, PEL QUAL ES CONTRACTA L'EXECUCIÓ DE LES
OBRES DE CONDICIONAMENT DEL FONAMENT DEL PONT DE
L'ESTACIÓ SOBRE EL RIU CARDENER, MITJANÇANT TRAMITACIÓ
D'EMERGÈNCIA.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
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"Atès l’informe emès pel cap del Servei d'Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública
en data de 4 de maig de 2000, en el qual es qualifiquen d'emergents les obres
de Condicionament del fonament del pont de l'estació sobre el riu Cardener, amb
un pressupost d'execució per contracte de 10.494.704 PTA (63.074,44 euros),
inclòs l'IVA.
Considerant que l'informe esmentat anteriorment adjunta un pressupost d'oferta
corresponent a l'entitat mercantil següent:
· Kronsa Internacional, S.A., per un preu de 10.494.704 PTA (63.074,44
euros), inclòs l'IVA.
Atès l'informe jurídic emès en data 10 de maig de 2000.
Com a alcalde president de l'Ajuntament de Manresa, en ús de les atribucions
conferides per l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
de règim local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, resolc el
següent:
PRIMER. Contractar l'execució de les obres de Condicionament del fonament del
pont de l'estació sobre el riu Cardener, mitjançant tramitació d'emergència.
SEGON. Aprovar, a l'empara del que disposa l'article 21.1.m) de la Llei 7/1985
de 2 d'abril, una despesa extraordinària de 10.494.704 PTA (63.074,44 euros),
inclòs l'IVA, per fer front a l'obra declarada emergent en el punt anterior, de
conformitat amb l'art. 267 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en
concordança amb l'article 117 del RDL núm. 781/1986 de 18 d'abril -text refós
RL-. Aquesta despesa haurà de justificar-se mitjançant certificació d'obra
expedida pel director facultatiu o factura presentada per l'adjudicatari i aprovada
degudament per l'òrgan municipal competent.
TERCER. Adjudicar a l'entitat mercantil Kronsa Internacional, SA (A28254886, c.
General Ramírez de Madrid, 8-10, 3r, 28020 Madrid) el contracte de les obres de
Condicionament del fonament del pont de l'estació sobre el Riu Cardener, per un
preu de 10.494.704 PTA (63.074,44 euros), inclòs l'IVA, d'acord amb les
estipulacions i característiques que s'indiquen a continuació:
· Objecte i característiques de l'obra a executar: es farà d'acord amb el
pressupost presentat per l'empresa Kronsa Internacional, S.A., la
documentació lliurada per l'Ajuntament i les instruccions que doni la direcció
facultativa.
· Data màxima de començament de l'obra: els treballs hauran de començar
abans del dia 15 de maig.
· Termini màxim d'execució: 15 dies, comptats des de la data de
començament.
· Termini de garantia: 1 any, a comptar des que s'aixequi l'acta de recepció.
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· Règim jurídic aplicable: el contracte se subjectarà a les previsions de la Llei
13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques.
· Tècnic supervisor del contracte: el tècnic municipal supervisor del
desenvolupament i compliment del contracte serà el senyor Miquel Àngel
Pindado i Rodríguez, enginyer de camins, canals i ports.
· Sistema de pagament: El pagament del preu del contracte es durà a terme
prèvia presentació de factura o certificació per part del contractista i
posterior aprovació d'acord amb el sistema legalment establert."
2.8

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 6 DE JUNY
DE 2000, PEL QUAL S'APROVA LA MINUTA DE CONVENI QUE
REGULA ELS PACTES ADDICIONALS AL CONVENI SIGNAT ENTRE
LA JUNTA DE RESIDUS, LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DEL
BAGES PER A L'ABOCADOR, L'AJUNTAMENT DE MANRESA I EL
CONSELL COMARCAL DEL BAGES, EN DATA 17 DE JULIOL DE
1997.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
"Atès que en data 17 de juliol de 1997 es va subscriure un conveni que tenia
per objecte la col·laboració tècnica i financera entre la Junta de Residus, el
Consell Comarcal del Bages, la Mancomunitat de municipis del Bages per a
l’Abocador i l’Ajuntament de Manresa per a la gestió dels residus municipals i
entre altres la construcció, l’execució i explotació de les actuacions següents:
1. Ampliació del nou vas de l’Abocador controlat de residus del municipi de
Manresa.
2. Clausura i segellat de l’actual Abocador.
3. Construcció d’una planta de compostatge.
Atès que en execució del conveni a què fa referència el paràgraf anterior, les
parts van assumir un conjunt d’obligacions i compromisos i es va determinar
un pressupost global de l’actuació a realitzar.
Donat que en el moment de complir-se les diferents obligacions previstes al
conveni, s’han detectat en el mateix un conjunt d’aspectes que caldria modificar
per tal d’obtenir uns resultats més satisfactoris per a les diferents parts que
intervenen i garantir alhora els principis de cooperació i col·laboració
interadministrativa.
Atès que en base a tot això, les parts han arribat a un acord per modificar el
conveni de col·laboració signat en data 17 de juliol de 1997.
Com a alcalde president de l'Ajuntament de Manresa, en ús de les atribucions
conferides per l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
de règim local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril
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RESOLC
PRIMER. Aprovar la minuta de conveni i l'annex corresponent, que s’adjunten a
aquest decret, que regulen els pactes addicionals al conveni signat entre la
Junta de Residus, la Mancomunitat de Municipis del Bages per a l’Abocador,
l’Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages en data 17 de juliol
de 1997.
SEGON. Donar compte d'aquesta Resolució al Ple de la Corporació, a l'efecte
del seu coneixement."
2.9

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 1 DE JUNY
DE 2000, SOBRE ADEQUACIÓ DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ
LOCAL DE PROTECCIÓ CIVIL.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
"Jordi Valls i Riera, alcalde president de l'Ajuntament de Manresa
Atès que el Ple de la Corporació en sessió del dia 4 de juliol de 1990 va
acordar la creació de la Comissió Local de Protecció Civil, com a òrgan de
coordinació amb la Generalitat de Catalunya de totes les actuacions que es
portin a terme a la ciutat de Manresa en l'àmbit de protecció civil, amb l'objectiu
d'impulsar, marcar directrius i gestionar la dotació econòmica i personal en tot
el que fa referència a aquest tema.
Atès que des de la seva creació fins al moment actual s'han produït alguns
canvis pel que fa als representants de les diferents entitats o institucions que
integren la Comissió Local de Protecció Civil.
Per tot això, com a alcalde president de l'Ajuntament de Manresa en ús de les
atribucions conferides per l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases del règim local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21
d'abril,
RESOLC
PRIMER. Adequar la composició de la Comissió Local de Protecció Civil, que
quedarà integrada pels membres següents:
PRESIDENT:

Sr. Jordi Valls i Riera, alcalde president de l'Ajuntament de
Manresa.

SOTSPRESIDENT: Sr. Joan Canongia i Gerona, regidor delegat de Seguretat
Ciutadana.
VOCALS:
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Sr. Miquel Àngel Pindado i Rodríguez, cap del subservei d'Obres i
Manteniments.
Sr. Xavier Jovés i García, tècnic de Protecció Civil.
Com a representants de les forces de seguretat:
Sr. Alfonso Sánchez Sánchez, Cap de la Policia Local.
Sr. Francisco Alguacil Fernández , comissari cap de la Comissaria de Policia de
Manresa.
Sr. Francisco Carnerero Fernández , capità cap de la Companyia de la Guàrdia
Civil de Manresa.
Sr. Josep Arola Sierra, cap de zona del Parc de Bombers de Manresa.
Sr. Florenci Serra Muntaner, president de l'Assemblea Local de Creu Roja
Espanyola a Manresa.
SECRETARI: Sr. Lluís Granero i Vilarasau, secretari general accidental de
l'Ajuntament de Manresa.
SEGON. Donar compte d'aquesta Resolució al Ple de la Corporació."
2.10

DONAR COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L'ALCALDE I DEL
TINENT D'ALCALDE D'HISENDA, DE DATA 19 DE MAIG DE 2000,
SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 7/2000, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del 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 7/2000, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la
mateixa subfunció i del Capítol 1 de Personal, que no superen l'import màxim
per partida pressupostària de 2.500.000'- pessetes, a l'empara 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 2000, segons detall que figura en l'annex que es conté en
l'expedient.
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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'empara del que disposa l'article 7è. de les
Bases d'Execució del Pressupost per a l'exercici de 2000."
2.11

DONAR COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L'ALCALDE I DEL
TINENT D'ALCALDE D'HISENDA, DE DATA 30 DE MAIG DE 2000,
SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 8/2000, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del 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 8/2000, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la
mateixa subfunció, que no superen l'import màxim per partida pressupostària
de 2.500.000'- pessetes, a l'empara 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 2000, segons detall que
figura en l'annex que es conté en l'expedient.
SEGON.- Aplicar part del finançament de la partida 622.4.632, crèdit amb
entitats financeres, que es dóna de baixa, a la partida 622.4.623, el
finançament de la qual serà el següent:
Partida 622.4.623 Mercat Puigmercadal.- Maquinària, instal.lacions i utillatge.
Finançament:

Crèdit entitats financeres ...........................................1.800.000
Recursos ordinaris .....................................................3.150.000

TERCER.- 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.
QUART.- Del present decret, se'n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que se celebri, a l'empara del que disposa l'article 7è. de les
Bases d'Execució del Pressupost per a l'exercici de 2000."
2.12

DONAR COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L'ALCALDE I DEL
TINENT D'ALCALDE D'HISENDA, DE DATA 7 DE JUNY DE 2000,
SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 10/2000, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.
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El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
"Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent,
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit
pressupostari.
Vist l'informe favorable de la Intervenció municipal
RESOLC:
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 10/2000, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la
mateixa subfunció i del Capítol 1 de Personal, que no superen l'import màxim
per partida pressupostària de 2.500.000'- pessetes, a l'empara 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 2000, 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'empara del que disposa l'article 7è. de les
Bases d'Execució del Pressupost per a l'exercici de 2000."
2.13

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 13 DE
JUNY DE 2000, SOBRE ABSÈNCIA TEMPORAL DE L'ALCALDE
TITULAR DURANT ELS DIES COMPRESOS ENTRE EL 16 I EL 18 DE
JUNY DE 2000.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
"Atès que el titular d’aquesta Alcaldia Presidència s'absentarà temporalment
durant els dies compresos entre el 16 i el 18 de juny del 2000, 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 a l'Alcalde, en els casos
de vacant, absència o malaltia.
Vist el Decret d'aquesta Alcaldia de 7 de juliol de 1999, 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.
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Per tot això,
RESOLC:
PRIMER.- Que durant l'esmentada absència temporal de l'Alcalde titular, durant
els dies compresos entre el 16 i el 18 de juny del 2000, ambdós inclosos, la
totalitat de les funcions de l'Alcaldia seran assumides, transitòriament, pel
Primer Tinent d'Alcalde, Sr. Joaquim Garcia i Comas, que substituirà amb
caràcter d'Alcalde accidental al titular.
SEGON.- Notificar aquesta Resolució al Primer Tinent d'Alcalde, Sr. Joaquim
Garcia i Comas.
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."
El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i diu que respecte els punts 2.5 i
2.6 és d'agrair que ja hi hagi la resposta dels Ferrocarrils de la Generalitat, que
és una qüestió del ple anterior, ja que tenint en compte que normalment els
temes triguen tres mesos, en aquest cas s'ha rebut resposta abans del següent
ple. Cal, doncs, felicitar tant el personal de l'Ajuntament, com les entitats que
han contestat.
Pel que fa al punt 2.7, referent a contractar l'execució de les obres mitjançant la
tramitació d'emergència, pregunta si ja han finalitzat les obres, ja que hi havia
un termini de quinze dies, tenint en compte que es van dur la maquinària i que
es tractava d'una situació d'emergència.
Respecte el punt 2.9, sobre l'adequació de la Comissió Local de Protecció Civil,
el GMCIU n'està molt satisfet i espera que a partir d'aquesta aprovació es pugui
caminar en un altre sentit, ja que s'està produint un endarreriment des de fa
temps respecte la qüestió del Pla Bàsic de Protecció Civil, que cal tirar
endavant i que ha quedat desfasat.
El senyor García i Comas respon al senyor de Puig respecte el decret inclòs
en el punt 2.7, dient que els serveis tècnics de l'Ajuntament, a través de les
inspeccions realitzades pels serveis de manteniment, es van adonar que hi
havia una deficiència en la fonamentació del pont. Es va encarregar
immediatament la realització d'una anàlisi per comprovar la patologia de la
deficiència, que va donar com a resultat l'existència de diverses causes: una
d'elles és el fet que s'ha eliminat una part de sota dels fonaments del pont, que
hauria de suportar-lo. Una altra causa és la deficiència en la forma de la
càrrega del pont, que és una deficiència d'origen, ja que hi havia un pont en arc
que es va substituir per unes lloses planes. Aquesta és una qüestió tècnica que
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s'explica en l'informe. Com a conseqüència de l'informe, es va donar compte de
la situació d'emergència i que calia solucionar el recolzament dels fonaments
del suport del pont de la Reforma. Posteriorment, es va tramitar per urgència
l'encàrrec i es van iniciar les obres, amb la màxima rapidesa possible. El
pressupost de les obres és de 12 milions de pessetes.
En l'execució de les obres hi ha hagut dues interrupcions com a conseqüència
dels aiguats. La durada teòrica aproximada de les obres de recolzament del
pont és de cinc mesos. Es tracta d'augmentar la seva fonamentació construint
una anella de formigó al voltant de la seva base que s'haurà d'emplenar per
dotar el pont d'un bon suport.
Ja s'han reemprès les obres i cal anar construint el camí per poder-hi accedir
amb les màquines, ja que els aiguats se n'han dut una part. Això provocarà una
demora, però cal tenir en compte que no hi ha hagut importants deficiències en
la maquinària, ja que sempre han quedat molt a prop del pont, sense que
l'aigua se les hagin dut riu avall. En canvi, hi ha hagut un transformador que
quasi s'ha inundat.
3.

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

3.1

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1.1 DICTAMEN CONJUNT DE L'ALCALDE I DEL TINENT D'ALCALDE
D'HISENDA SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDITS NÚM. 9/2000, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL
VIGENT.
El secretari dóna compte del dictamen conjunt de l'alcalde i del tinent d'alcalde,
regidor delegat d'Hisenda, del dia 30 de maig del 2000 que, transcrit, diu el
següent:
"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions
municipals que no poden demorar-se fins l'exercici del 2001, 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 de 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 del Ple de la Corporació, l'adopció dels següents
acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de suplements de crèdit i crèdits extraordinaris
amb càrrec a majors ingressos i 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 a finançar els costos
necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a
l'exercici del 2001.
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Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 9/2000 dins el
Pressupost Municipal vigent, amb especificació de les partides pressupostàries
que es creen i que es modifiquen, en la forma que es detalla a l'annex únic a
aquest Dictamen.
Tercer.- Aplicar part del finançament de la partida 222.1.623, crèdit amb
entitats financeres, que es dona de baixa, a la partida 222.0.623. La
consignació d’ambdues partides restarà finançada mitjançant crèdit amb
entitats financeres.
Quart.- De conformitat amb allò que disposa l'article 158, en relació amb el 150,
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals,
l'expedient 9/2000 s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la
Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i
presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat definitivament si
durant el termini esmentat no s'haguessin presentat reclamacions."
El senyor Teixeiro i Macipe pren la paraula i explica que el total de l'expedient
de modificació de crèdits número 9/2000 és de 18 milions de pessetes i el seu
resum és el següent: en partides de nova creació: 3,4 milions de pessetes i
augment de crèdits ja existents per valor de 14,6 milions de pessetes. Els
recursos amb què es financen aquests ingressos són els següents: recursos
generats per Majors ingressos: 15,1 milions de pessetes i un decrement de
crèdit de despeses per valor de 2,9 milions de pessetes.
El moviment més significatiu és la comptabilització com a ingrés d'11 milions de
pessetes, com a conseqüència de l'IVA a repercutir en l'alienació d'una finca en
permuta, així com el corresponent registre com a partida de despesa perquè en
el seu moment es pugui ingressar en la declaració de l'IVA.
Respecte els 7 milions de pessetes restants, es pot destacar una transferència
per a la Fira Ecoviure per 3 milions de pessetes, que també es finança amb
Majors ingressos procedents de subvencions de la Diputació de Barcelona. En
l'àrea de Seguretat Ciutadana, s'inclouen 2,5 milions de pessetes per a
l'adquisició de l'equip de telecomunicacions, que es finança amb recursos de la
mateixa àrea de Seguretat, reclassificant les seves partides. Dins de Protecció
Civil: 800.000 pessetes per a la xarxa de comunicació de Protecció Civil, que
també es finança amb Major ingressos mitjançant subvenció de la Generalitat
de Catalunya.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (11 GMS, 1
GMIC-V i 3 GMERC) i 10 abstencions (8 GMCIU i 2 GMPP).

3.1.2 AUTORITZAR A AIGÜES DE MANRESA, SA PER CONCERTAR UN
PRÉSTEC A LLARG TERMINI PER UN IMPORT DE 90.000.000 PTA
AMB BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, PER FINANÇAR
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PART DE LES INVERSIONS PREVISTES DINS EL PLA D'INVERSIONS
PER A L'ANY 2000.
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del dia 8 de juny del 2000
que, transcrit, diu el següent:
"L’article 55 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre Reguladora de les Hisendes
Locals, en la redacció que li donà l’article 59.1 de la Llei 50/1998 de 30 de
Desembre de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre Social que disposa
que: els organismes autònoms i les societats mercantils locals precisaran la
prèvia autorització del Ple de la Corporació i informe de la Intervenció per a la
concertació d’operacions de crèdit a llarg termini.
Per escrit de data 5 de juny de 2000 del gerent, en Josep Alabern i Valentí, de la
societat Aigües de Manresa, S.A. es dóna trasllat dels acords del Consell
d’Administració de data 10 de maig de 2000, en el sentit de sol.licitar al Ple de
l’Ajuntament l’autorització per a concertar un préstec a llarg termini per a
inversions de 90.000.000 ptes., designant al Molt Il.lustre Sr. Alcalde-President
per a que pugui signar el préstec en nom i representació d’Aigües de Manresa,
S.A.
Vist l’informe de Gestió de la Tresoreria General de data 6 de juny de 2000 i
l’informe preceptiu del Sr. Interventor de data 7 de juny de 2000.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels acords
següents:
PRIMER.- Autoritzar a Aigües de Manresa, S.A., per concertar un préstec a llarg
termini per un import de 90.000.000 de ptes., amb Banco de Santander Central
Hispano, per a finançar part de les inversions previstes dins el Pla d’Inversions
per a l’any 2000; amb les següents condicions:
- Tipus interès: Mibor a 90 dies més un diferencial del 0’2 %, sense cap més
tipus de despesa.
- Termini: 6 anys, el primer serà de carència i els cinc anys restants
d’amortització mitjançant 20 quotes trimestrals de 4.500.000 ptes. cadascuna.
SEGON: Autoritzar al Molt Il.lustre Sr. Alcalde-President per a la formalització i
signatura d’aquesta operació de préstec.
TERCER: Notificar a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat
de Catalunya, amb caràcter previ a la seva formalització, i per mitjà de la tramesa
dels models CL1, CL2, CL3, i CL4.4; tot això d’acord amb el que disposen els
articles 1 i 2 de l’Ordre de 28 de juny de 1999, sobre desplegament del Decret
94/1995, de 21 de febrer, en matèria de tutela financera d’Ens locals."
El senyor Teixeiro i Macipe pren la paraula i explica que el Pla d'Inversions
2000 de la societat municipal Aigües de Manresa, S.A. ascendia a 208,2 milions
de pessetes. L'autofinançament del Pla era de 170 milions de pessetes amb un
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reembossament de préstecs a llarg termini de 48,4 milions de pessetes, per la
qual cosa es precisa un finançament aliè de 90 milions de pessetes.
Per això, la societat Aigües de Manresa, S.A. ha necessitat concertar un préstec
a llarg termini de 90 milions de pessetes i, seguint el sistema de concurrència
similar al que s'aplica a l'Ajuntament de Manresa, es van sol.licitar ofertes a sis
entitats financeres. S'han rebut propostes de Caixa de Manresa, Banco Bilbao
Vizcaya i Banco de Santander. L'oferta més avantatjosa ha estat la de Banco de
Santander, les característiques tècniques més significatives de la qual són les
següents: MIBOR a 90 dies més 0,2 per 100 sense cap altre tipus de despesa.
Un any de carència i els cinc anys restants d'amortització, és a dir, amb vint
quotes trimestrals. Com és obvi, les ràtios i l'autorització d'aquesta operació
satisfan tots els requisits legals.
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que el GMCIU es va abstenir en la
votació del Pressupost, però en aquest cas, com sempre ha fet respecte els
temes de la societat Aigües de Manresa, S.A., votarà afirmativament malgrat que
en la resta de les qüestions relatives al Pressupost s'abstingui.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 23 vots afirmatius (11 GMS, 1 GMICV, 3 GMERC i 8 GMCIU) i 2 abstencions (GMPP).
3.1.3 DICTAMEN CONJUNT DE L'ALCALDE I DEL TINENT D'ALCALDE
D'HISENDA SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDITS NÚM. 11/2000, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL
VIGENT.
El secretari dóna compte del dictamen conjunt de l'alcalde i del tinent d'alcalde,
regidor delegat d'Hisenda, del dia 14 de juny del 2000 que, transcrit, diu el
següent:
"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions
municipals que no poden demorar-se fins l'exercici del 2001, i no sent suficient
el crèdit consignat al Pressupost Municipal vigent, l'Alcalde que subscriu ha
considerat convenient ordenar la incoació d'un expedient de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit, a fi i efecte d'habilitar el crèdit
pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de crèdits extraordinaris i suplements
de crèdit degudament informat per la Intervenció municipal d'aquest
Ajuntament.
Per tot això, es proposa al del Ple de la Corporació, l'adopció dels següents
acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
amb càrrec a recursos generats per majors ingressos i 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 2001.
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Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 11/2000 dins el
Pressupost Municipal vigent, amb especificació de les partides pressupostàries
que es modifiquen, en la forma que es detalla a l'annex únic a aquest
Dictamen.
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l'article 158, en relació amb el
150, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, l'expedient 11/2000 s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial
de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat
definitivament si durant el termini esmentat no s'haguessin presentat
reclamacions."
El senyor Teixeiro i Macipe pren la paraula i explica que l'expedient de
modificació de crèdits 11/2000 té un total de 45,5 milions de pessetes i el
resum és el següent: en partides de nova creació: 25 milions de pessetes; en
augments de crèdits en partides ja existents o suplements de crèdits: 20,5
milions de pessetes, que es financen amb Majors ingressos de recursos per
14.250.000 pessetes i un decrement de partides de despeses ja existents per
valor de 31.250.000 pessetes.
El moviment més significatiu, des del punt de vista quantitatiu, és la
consignació pressupostària de 25 milions de pessetes per a l'adquisició
d'accions de la societat esportiva TDK Bàsquet Manresa, que posteriorment
s'instrumentalitzarà.
També cal destacar la reclassificació de diverses partides de personal per valor
de 16 milions de pessetes per complir els compromisos adquirits per la
signatura del Conveni i la nova relació de llocs de treball. Aquest import s'obté
pel decrement de partides també procedents de personal.
Cal destacar que aquests recursos necessaris per al finançament de la resta de
partides, procedeixen de Majors ingressos, en el cas d'interessos de dipòsit en
entitats financeres i també de la cancel.lació de despeses financeres
consignades per a operacions de tresoreria, les quals, tenint en compte
l'evolució de l'exercici, poden ser considerades com a consignacions sobrants
per un total de 3,5 milions de pessetes, així com també consignació sobrant en
les transferències de transport urbà, per valor de 3,5 milions de pessetes.
Aquestes són les quantitats més significatives, al marge d'altres petites
modificacions que no explicarà per no extendre's massa.
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que voldria fer la reflexió següent:
repassant les partides pressupostàries, s'observa un augment de totes les
corresponents a gratificacions i òrgans de govern, i, en canvi, es produeix una
disminució en les corresponents a l'estructura general, urbanisme o
administració general.
Espera que més endavant l'Ajuntament no es trobi en la situació que falta una
persona per realitzar inspeccions, etc. sobretot en temes d'urbanisme.
Per tant, insisteix en fer el comentari que és curiós que tot l'augment es
produeix en aspectes de l'Ajuntament de caire polític en detriment de les àrees
més tècniques.
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Malgrat això, el GMCIU, en coherència amb la seva postura respecte el
dictamen de modificació de crèdits 9/2000, s'abstindrà en la votació d'aquest
expedient.
El senyor Teixeiro i Macipe intervé responent al senyor de Puig que, en
principi, les partides corresponents a gratificacions tenen la finalitat de
respondre a l'aplicació del Conveni, com ja ha comentat abans, i, en concret,
per poder satisfer les pagues pels 25 anys d'antiguitat.
D'altra banda, qualsevol modificació en les partides de personal està
acompanyada d'un estudi molt acurat i rigorós respecte els crèdits disponibles.
El càlcul tècnic d'aquestes consignacions sobrants que l'Ajuntament ha estimat
que es produiran en aquestes partides no repercutirà en cap altre tipus de
disposició política o alternativa política que es pugui produir.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (11 GMS, 1
GMIC-V i 3 GMERC) i 10 abstencions (8 GMCIU i 2 GMPP).
3.2

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

3.2.1 APROVAR L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA AL
PROTOCOL GENERAL "XARXA BARCELONA-MUNICIPIS DE
QUALITAT", APROVAT PEL PLE DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
EL 27 D'ABRIL DE 2000.
El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió Informativa
de Serveis Centrals i Promoció Econòmica, del dia 6 de juny del 2000 que,
transcrit, diu el següent:
"Vist l’escrit del President de l’Àrea de Cooperació de la Diputació de Barcelona
de data 4 de maig de 2000, pel qual s’invita a l’Ajuntament de Manresa a
adherir-se al Protocol General de la “XARXA BARCELONA-MUNICIPIS DE
QUALITAT“, promoguda per l’esmentada institució provincial.
Atès que l’adhesió al Protocol General és requisit indispensable per formalitzar
els convenis específics que regularan el suport de la Diputació als projectes
d’inversió i d’activitats ciutadanes pel període 2000-2003.
Vist l’informe de gestió emès en data 5 de juny de 2000 pel cap de servei de
planificació i coordinació.
El President de la Comissió Informativa de Serveis Centrals i Promoció
Econòmica proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa al Protocol General “
Xarxa Barcelona-Municipis de Qualitat “, aprovat pel Ple de la Diputació de
Barcelona el 27 d’abril de 2000.
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Segon.- Facultar a l’Il.ltre. Sr. Jordi Valls i Riera, Alcalde-president de l’Excm.
Ajuntament de Manresa perquè, en el seu nom i representació, pugui
subscriure el protocol general objecte d’aprovació."
El senyor Canongia i Gerona pren la paraula i explica que es tracta d'un
conveni de col.laboració que la Diputació de Barcelona ofereix per possibilitar el
suport a l'Ajuntament de Manresa tant per a les inversions que realitza aquesta
Administració, com per a l'activitat diària de certes activitats municipals.
Hi ha moltes activitats per a les quals l'Ajuntament rep subvencions de la
Diputació de Barcelona, com són ara les destinades a Serveis Socials,
Ensenyament, Joventut, Esports, etc. i s'intenta fer un conveni marc perquè
aquesta Administració s'hi pugui acollir. El que abans s'anomenava el Pla de
Cooperació i Assistència Local, PCAL ara s'anomena Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, respecte la qual, a partir del conveni marc que signaran
l'Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona, s'entrarà a "negociar" les
aportacions econòmiques que corresponguin per a cadascuna de les activitats i
de les inversions sol.licitades.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.

4.

ÀREA D'URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA

4.1

REGIDORIA DELEGADA D'URBANISME

4.1.1 INICIAR L'EXPOSICIÓ PÚBLICA DELS TREBALLS CONSTITUTIUS
DE L'AVANÇ DE PLANEJAMENT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
DEL PLA GENERAL DE MANRESA. LA TALAIA.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme, del dia
6 de juny del 2000 que, transcrit, diu el següent:
"Vist l’expedient anomenat MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE
MANRESA. "LA TALAIA", redactat pels serveis tècnics municipals, de
conformitat amb l’article 46 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 la present modificació de pla general pretén qualificar els terrenys
propietat de Promotora Manresana de Viviendas Sociales, SA com a sòl urbà
residencial i modificar, en conseqüència, les condicions d'ordenació, en
compliment del conveni signat entre la propietat i l'Ajuntament, ratificat per
acord de Ple de 17 d'abril del 2000.
Atès que les disposicions d'aquesta modificació no suposen un increment del
volum edificable i per tant no esdevé necessària la previsió d'una més gran
superfície d'espais lliures.
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Atès que l'article 75 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, disposa que
"les modificacions de qualsevol dels elements del Plans, ..., es subjectaran a
les mateixes disposicions enunciades per a la seva formació".
Atès que, tractant-se d'una modificació puntual del planejament general vigent
en el municipi, el procediment aplicable és el contingut en els articles 115 i
següents del Reglament de planejament urbanístic i 39, 40, 55 i 59 del Decret
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
Vist l'informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme proposant l'exposició
pública dels criteris i solucions del planejament, segons el que preveu l'article
125 del Reglament de Planejament Urbanístic.
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. INICIAR L'EXPOSICIÓ PÚBLICA dels treballs constitutius de l'Avanç de
planejament de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE
MANRESA. "LA TALAIA", redactat pels serveis tècnics municipals, de
conformitat amb el que disposa l'article 125 del Reglament de planejament
urbanístic, per tal que dins del termini de trenta dies, comptats a partir de
l'endemà de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la
Província, puguin presentar-se per part de corporacions, associacions i
particulars tota mena de suggeriments i, en el seu cas, altres alternatives de
planejament.
2n. PUBLICAR l'anterior acord en els mitjans locals de comunicació, així com
en un dels diaris de major circulació de la província."
El senyor García i Comas pren la paraula i explica que es tracta de l'inici de
modificació puntual del Pla General de Manresa en el sector que s'anomena La
Talaia, que es concreta en un terreny situat entre l'Escola Politècnica i la llar
d'infants La Ginesta. Aquest terreny va ser subjecte d'una sentència del
Tribunal Suprem que obligava a qualificar-lo com a sòl urbà. Aquesta sentència
va motivar un conveni amb la propietat del terreny, que és Promotora
Manresana de Viviendas Sociales, S.A., en compliment del qual ara s'inicia la
modificació del Pla General per poder fer efectiu el compliment de la sentència.
Amb l'aprovació d'avui s'inicia l'avanç de planejament per dur a terme la
tramitació administrativa que possibilitarà l'aprovació d'aquest Pla General, que
està convingut amb la Direcció General d'Urbanisme.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents.
L'alcalde disposa la lectura, el debat i la votació conjunts dels dictàmens
inclosos en els punts 4.1.2 i 4.1.3 de l'ordre del dia.
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4.1.2 APROVAR PROVISIONALMENT EL PLA ESPECIAL "ASSIGNACIÓ
D'ÚS DE L'EQUIPAMENT DE RESERVA - CLAU E.9- SITUAT AL
SECTOR DELS TRULLOLS 2".
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme, del dia
6 de juny del 2000 que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per Decret d'Alcaldia, de data 30 de març del 2000, va ser adoptada
la resolució següent:
1r. APROVAR INICIALMENT EL PLA ESPECIAL "ASSIGNACIÓ D'ÚS DE
L'EQUIPAMENT DE RESERVA -CLAU E.9- SITUAT AL SECTOR DELS
TRULLOLS 2", redactat pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb
l'article 60 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprova el
Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística.
2n. EXPOSAR al públic el Pla especial inicialment aprovat per l'apartat
anterior, durant el termini d'un mes, comptat a partir del dia hàbil següent al
de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
Aquest acord s'anunciarà també en un dels diaris de major circulació de la
província, tal com ho estableix l'article 60 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12
de juliol, en concordança amb els articles 147.3, 138.2 i 128 del Reglament
de planejament urbanístic, aprovat pel RD 2159/1978, de 23 de juny.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la Comissió informativa
d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, a l’efecte del seu coneixement, en
la propera sessió que tingui lloc.
Atès que l'acord d'aprovació inicial va ser publicat en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 101, de 27 d'abril del 2000, i en el diari El Periódico de 10 d'abril
del 2000, i que durant el termini d'exposició pública de l'expedient no ha estat
presentada cap tipus d’al·legació, reclamació ni recurs.
Atès que la tramitació dels plans especials s'ha de dur a terme d'acord amb allò
que estableix l'article 60 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual
s'aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística.
Vist l'informe favorable emès pels serveis jurídics d'Urbanisme.
El regidor delegat d'Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la
Comissió Informativa d'Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, ha de proposar
al Ple municipal l'adopció del següent
ACORD
1r. APROVAR PROVISIONALMENT EL PLA ESPECIAL "ASSIGNACIÓ D'ÚS
DE L'EQUIPAMENT DE RESERVA -CLAU E.9- SITUAT AL SECTOR DELS
TRULLOLS 2", redactat pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb allò
que disposa l’article 60 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística.
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2n. TRAMETRE A LA COMISSIÓ D'URBANISME DE BARCELONA, per
triplicat exemplar, el Pla especial aprovat provisionalment, als efectes de la
seva aprovació definitiva. d'acord amb el que disposa l'article 50.b) del Decret
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol."
4.1.3 APROVAR PROVISIONALMENT EL PLA PARCIAL "MODIFICACIÓ
PLA PARCIAL ELS TRULLOLS. 2", PROMOGUT PER LA SOCIETAT
IMMOBILIÀRIA MS-MT.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme, del dia
6 de juny del 2000 que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per Decret d'Alcaldia de data 10 d'abril del 2000 va ser aprovat
inicialment l’anomenat PLA PARCIAL “MODIFICACIÓ PLA PARCIAL ELS
TRULLOLS 2”, promogut per la societat IMMOBILIÀRIA MS-MT SL, de
conformitat amb l’article 60 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual
s’aprova el text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística.
Atès que el cinquè acord de l'esmentat decret condicionava l'aprovació
definitiva del Pla parcial en tràmit a què el promotor presentés un nou
document que incorporés les prescripcions assenyalades pels serveis tècnics
municipals en l'informe del 30 de març del 2000.
Atès que aquest acord d’aprovació inicial va ser publicat en el Butlletí Oficial de
la Província núm. 97, de 22 d'abril del 2000, així com en els diaris Regió 7, de 2
de maig del 2000, i El Periódico, de 21 d'abril del 2000, i que durant el termini
d’exposició pública de l’expedient, comptat des del 25 d'abril al 25 de maig del
2000, ambdós inclosos, no va ser presentada cap al·legació.
Atès que en data 1 de juny del 2000 el promotor ha presentat un nou document
que, segons informe dels serveis tècnics municipals de data 2 de juny,
introdueix les prescripcions tècniques de l'acord d'aprovació inicial.
Atès que la tramitació del plans parcials d’iniciativa particular s’ha de dur a
terme d’acord amb el procediment que estableix l’article 60 del Decret legislatiu
1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a
Catalunya en matèria urbanística.
Vist l’informe 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 dels següents
ACORDS
1r. APROVAR PROVISIONALMENT EL PLA PARCIAL “MODIFICACIÓ PLA
PARCIAL ELS TRULLOLS 2”, promogut per la societat IMMOBILIÀRIA MS-MT
SL, de conformitat amb l’article 60 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol,
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pel qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria
urbanística.
2n. TRAMETRE A LA COMISSIÓ D’URBANISME DE BARCELONA, per
triplicat exemplar, el Pla parcial aprovat provisionalment, així com una còpia
completa de l’expedient administratiu tramitat, als efectes de la seva aprovació
definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 50.b) del Decret Legislatiu
1/1990, de 12 de juliol.
3r. NOTIFICAR aquest acord als interessats."
El senyor García i Comas pren la paraula i explica que els dictàmens número
4.1.2 i 4.1.3 corresponen a dues aprovacions provisionals d'un mateix àmbit, la
primera de les quals és d'un Pla Especial i la segona, d'un Pla Parcial, però
ambdues corresponen al Pla Parcial dels Trullols 2, situat al voltant dels
Multicinemes.
El Pla Especial concreta l'ús del terreny destinat a reserva d'equipaments, que
s'anomena com a Clau E.9, establint que va destinada a ubicar la caserna dels
Mossos d'Esquadra. Per tant, es concreta aquest ús i es deixa com a
equipament de reserva la resta de terreny.
Pel que fa al Pla Parcial, es produeix una petita modificació d'una zona i una
disminució dels límits edificatoris. En l'anterior Pla l'edificació s'havia de separar
deu metres del carrer i en aquest cas se'n separa cinc. Aquesta edificació es fa
sense augmentar el sostre edificatori total.
Tenint en compte que amb aquestes modificacions es milloren les condicions
edificatòries i es concreten els equipaments, demana el vot afirmatiu per
aprovar provisionalment el Pla Especial i el Pla Parcial.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 4.1.2 i 4.1.3
de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 25 membres presents i, per
tant, amb el quòrum que determina l'article 47.3.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, i l'article 112.3.k) de la Llei 8/1987, de
15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.
4.1.4 APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ
GENERAL DE MANRESA. PASSATGE VALENTÍ.

DEL

PLA

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme, del dia
5 de juny del 2000 que, transcrit, diu el següent:
"Vist que pel Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 20 de març del
2000, va ser aprovada inicialment la MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL DE
MANRESA. PASSATGE VALENTÍ, redactada pels serveis tècnics municipals,
de conformitat amb allò que disposa l’article 55 del Decret Legislatiu 1/1990, de
12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya
en matèria urbanística.
Vist que l’acord d’aprovació inicial de l’esmentada Modificació va ser exposat al
públic durant el termini d’un mes, previ anunci en el Butlletí Oficial de la
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Província de Barcelona núm. 88, de 12 d'abril del 2000, així com en els diaris
Regió 7 d'1 d'abril i El Periódico de 10 d'abril del 2000.
Atès que durant el termini d’exposició pública de l’expedient no ha estat
presentada cap al·legació en aquest respecte.
Vist l’article 75 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual “les
modificacions de qualsevol dels elements dels Plans, projectes, programes,
normes i ordenances es subjectaran a les mateixes disposicions enunciades
per a la seva formació”.
Atès que la tramitació dels Plans generals d’ordenació s’ha de dur a terme
seguint el procediment que estableix l’article 59 del Decret Legislatiu 1/1990, de
12 de juliol.
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 PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL
DE MANRESA. PASSATGE VALENTÍ, redactada pels serveis tècnics
municipals, de conformitat amb l’article 59.2 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12
de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en
matèria urbanística.
2n. TRAMETRE A LA COMISSIÓ D’URBANISME DE BARCELONA, per
triplicat exemplar, la Modificació de Pla general aprovada provisionalment en
l’apartat anterior, així com una còpia completa de l’expedient administratiu
tramitat, als efectes de la seva aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa
l’article 50.b) del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol."
El senyor García i Comas pren la paraula i explica que es tracta d'una
modificació provisional del Pla General corresponent al passatge Valentí, que
consisteix en permetre que es pugui travessar amb vehicle el passatge. Tots
els passatges del Pla General són reservats per al pas de vianants, però
aquest ha de donar servei a un important pàrquing que s'ha d'ubicar a la plaça
Bages. Per això, es justifica tècnicament que és més idoni que passin els
vehicles per a aquest passatge sense que hagin d'entrar a la plaça Bages.
Després d'aquesta aprovació provisional, es donarà compte a la Comissió
d'Urbanisme, que l'aprovarà definitivament.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents i, per tant, amb el quòrum que determina l'article 47.3.i) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 112.3.k)
de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.
4.2

REGIDORIA DELEGADA DE MEDI AMBIENT
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4.2.1 REVISAR EL PREU DEL CONTRACTE DE SERVEIS QUE
CONSISTEIX EN EL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE DIVERSOS
PARCS I JARDINS DEL MUNICIPI DE MANRESA, ADJUDICAT A
L'ENTITAT AMPANS I RECONÈIXER LA QUANTITAT DE 277.319
PTA.
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Medi
Ambient, del dia 10 de maig del 2000 que, transcrit, diu el següent:
"Atès que el Ple de la Corporació, en sessió del dia 20 de juliol de 1998, va
adjudicar el contracte de serveis que consisteix en el Manteniment i
conservació de diversos parcs i jardins del municipis de Manresa, per un
termini de 4 anys, a favor de l'entitat Ampans, per un preu anual de 26.858.896
PTA (161.425,22 euros), inclòs l'IVA.
Vista la instància de referència registre d'entrada número 7.938/21.03.00,
presentada pel senyor Baltasar Corrons i Graells, actuant en nom i
representació d'Ampans, en què sol·licita la revisió del preu del contracte de
serveis a partir del primer any del contracte.
Atès que aquest contracte va iniciar-se el dia 1 d'agost de 1998 i que, de
conformitat amb la clàusula tretzena del plec de clàusules que la regeix,
l'adjudicatari té dret a la revisió del preu del contracte de serveis una única
vegada per anualitat.
Atesos els informes emesos pel senyor tresorer, cap dels Serveis Financers, i
pel cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni.
De conformitat amb el Títol IV del Llibre II de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de
contractes de les administracions públiques, la regidora delegada de Medi
Ambient proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent
ACORD
PRIMER. Revisar el preu del contracte de serveis que consisteix en el
Manteniment i conservació de diversos parcs i jardins del municipi de Manresa,
adjudicat a l'entitat Ampans (NIF G08444671, ctra. de Santpedor, km 4,4, Sta.
M. de Comabella de Santpedor), aplicant-se un preu anual a partir d'1 d'agost
de 1999 de 27.334.296 PTA (164.282,43 euros), inclòs l'IVA.
SEGON. Reconèixer la quantitat de 277.319 PTA (1.666,72 euros), inclòs l'IVA,
que corresponen a la revisió del preu des de la factura d'agost de 1999 a la
factura de febrer de 2000, ambdues incloses."
La senyora Selga i Brunet pren la paraula i explica que el dictamen correspon
al contracte de serveis adjudicat a l'entitat AMPANS, que consisteix en el
manteniment i conservació de diversos parcs i jardins de Manresa.
En aplicació del plec de clàusules que regeix aquest contracte, es preveu una
revisió del seu preu un cop a l'any a partir del moment en que es va adjudicar.
L'adjudicació es va produir a l'agost de 1998 i a l'agost de 1999 l'entitat
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AMPANS va sol.licitar la revisió del preu d'acord amb el plec de clàusules.
Aquesta revisió dóna la quantitat de 277.319 pessetes des de l'agost de 1999
fins el febrer de 2000.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents.
4.2.2 APROVAR L'ADHESIÓ A LA CELEBRACIÓ DE LA JORNADA DEL
DIA 22 DE SETEMBRE DE 2000 I APROVAR LA SIGNATURA DE LA
CARTA EUROPEA "A LA CIUTAT, SENSE EL MEU COTXE".
El secretari dóna compte del dictamen conjunt de la regidora delegada de Medi
Ambient i del regidor delegat de Via Pública, del dia 5 de juny del 2000 que,
transcrit, diu el següent:
"El proper dia 22 de setembre del 2000, la Comunitat Europea ha convocat la
celebració del dia europeu “A la ciutat, sense el meu cotxe!”. Amb l’objectiu de
fomentar les conductes compatibles amb el desenvolupament sostenible, de
proporcionar l’oportunitat perquè els ciutadans utilitzin mitjans de transport
alternatius al cotxe i puguin redescobrir la seva ciutat, els seus habitants i el
seu patrimoni.
Atès que la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat va aprovar, per
unanimitat, en la segona assemblea general, celebrada el 14 d’abril de 2000, a
Granollers, l’adhesió a la Carta Europea “A la ciutat sense el meu cotxe” i
l’Ajuntament de Manresa associat a la Xarxa, comparteix els objectius de
fomentar processos que permetin avançar cap a models més sostenibles, dels
quals un aspecte és el de fomentar el transport més sostenible.
Per tot això la regidora-delegada de Medi Ambient, Montserrat Selga i Brunet i
el regidor-delegat de Via Pública, Francesc Caballo i Molina, proposen
l’adopció del següent acord:
ACORD
Primer: Aprovar l’adhesió a la celebració de la jornada del dia 22 de setembre i
a la participació activa en l’organització de dita jornada.
Segon: Aprovar la signatura de la Carta Europea “A la ciutat, sense el meu
cotxe"."
La senyora Selga i Brunet explica que amb aquest dictamen es continua la
iniciativa que va tenir l'any passat l'Ajuntament de Manresa conjuntament amb
altres municipis de la província de Barcelona, els quals, coordinats per la
Diputació de Barcelona, van organitzar la jornada simbòlica "A la ciutat sense el
meu cotxe". Aquest any la campanya està promocionada per la Comunitat
Europea i compta amb el suport de moltes més entitats i organismes, es
formula de forma més conjunta i coincidirà en el mateix dia per a totes les que
s'hi vulguin adherir dins d'Europa.
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Formen part de la comissió organitzadora la Generalitat de Catalunya, la Xarxa
de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat, la Diputació de Barcelona,
l'Ajuntament de Barcelona, etc., i també plataformes d'entitats cíviques.
És una iniciativa que es considera molt interessant per promocionar el
coneixement de la mobilitat dins de la ciutat amb formes que no són la
tradicional de l'ús del cotxe. Per aquest motiu, la regidoria de Medi Ambient
juntament amb la de Via Pública, proposen l'adhesió a la Carta europea i
l'organització de la Jornada, que consistirà en tancar al trànsit una part de la
ciutat, destinant-la a illa de vianants, com ja es va fer l'any passat i per Nadal, i
s'establirà la gratuïtat de l'autobús durant la jornada. Paral.lelament, hi haurà la
dinamització de les entitats ciutadanes perquè participin activament en aquesta
jornada que es considera important per afavorir fórmules de comportament més
sostenibles.
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que el GMCIU s'adhereix a la
celebració d'aquesta Jornada i considera que aquest tipus d'accions ajuden a
sensibilitzar l'opinió pública per aconseguir que les ciutats siguin cada vegada
més sostenibles i habitables.
Cal que tots treballin conjuntament perquè la capacitat dels membres
corporatius de transmetre a la resta de ciutadans la necessitat que la ciutat
sigui una ciutat "sense el meu cotxe" funcioni, perquè l'Administració pugui
comunicar bé el missatge, i cal que posteriorment es valori què han estat
capaços de comunicar.
El fet que se celebri la Jornada en un cap de setmana potser dificultarà el seu
seguiment, però espera que tingui un bon resultat, tant per a Manresa, com per
a la resta del país, ja que es tracta d'una bona iniciativa.
La senyora Selga i Brunet diu que aquest any juga a favor de la Jornada el fet
que s'organitza amb més antelació. La part d'organització és la mateixa que
l'any passat, però espera que a través dels Consells de participació ciutadana,
es dinamitzi molt més la participació i els ciutadans assumeixin com a propi el
missatge "A la ciutat, sense el meu cotxe", ja que a més de les mesures que
adopti l'Administració respecte a l'ampliació de les illes de vianants, cal que els
ciutadans es mentalitzin que aquell dia han d'organitzar-se el transport de
manera diferent amb els recursos que l'Administració li facilita, com és ara
l'autobús gratuït a la ciutat de Manresa.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
5.

ÀREA DE SERVEIS D'ACCIÓ CIUTADANA

5.1

REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA

5.1.1 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE L'ENTITAT
ANGLE EDITORIAL, SL, PER UN IMPORT DE 702.000 PTA, AMB
MOTIU DE L'EDICIÓ DE 5.000 FULLETS DE L'EXPOSICIÓ "MIRADES
DEL BARROC".
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El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, del dia 2
de juny del 2000 que, transcrit, diu el següent:
"Atès que l'Ajuntament de Manresa va encarregar la realització i edició de 5.000
exemplars d’un fullet promocional per a l’exposició “Mirades del barroc”, a
realitzar al Museu Comarcal de Manresa, del 13 d’abril fins al 25 de juny de
2000.
En conseqüència d'això, el Tinent d’alcalde delegat de Cultura que subscriu
proposa, al Ple l'adopció del següent acord:
1r.- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial
Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de
desembre i 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a
favor de l'entitat que a continuació es relaciona pels deutes acreditats i informats
pel responsable del Servei.
ENTITAT

CONCEPTE

ANGLE EDITORIAL SL
CIF: B60930849

5.000 fullets promocionals
Exposició "Mirades del barroc"

PESSETES
702.000,-"

El senyor Fontdevila i Subirana explica que d'entrada vol manifestar que
lamenta haver de sotmetre al Ple de la Corporació un reconeixement de crèdit
de 702.000 pessetes de l'exposició "Mirades del barroc", que és probablement
la més important que ha fet el Museu de la nostra ciutat, d'acord amb el Museu
Nacional d'Art de Catalunya.
Amb les previsions habituals de l'Ajuntament, en primer lloc es va encarregar la
confecció d'un fulletó i finalment, les presses van provocar la suma de l'edició i
de la confecció en una sola empresa, superant el preu de 500.000 pessetes i
generant, no per manca de recursos, sinó per una qüestió interna de
l'Ajuntament, un reconeixement de crèdit de 702.000 pessetes.
Demana el vot afirmatiu per poder pagar els qui han confeccionat el material i
abans d'acabar la seva intervenció, recomana als presents la visita al Museu
Comarcal de Manresa, on podran veure la molt bona exposició "Mirades del
barroc".
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que no li dirà al senyor Fontdevila
les coses lletges que se li deien a ell en altres èpoques, quan tenia l'atreviment
de presentar un reconeixement de crèdit al Ple.
Tenia la intenció de formular una pregunta al senyor Fontdevila, però li sembla
que amb l'explicació del regidor de Cultura ja li ha quedat aclarida la qüestió.
L'exposició encara hi és i, per tant, l'ordre d'entrada de la factura coincideix
aproximadament amb la seva inauguració.
El GMCIU votarà afirmativament aquest reconeixement de crèdit, malgrat que,
com és habitual, recomana que aquests expedients siguin el menys habituals
possibles.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
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5.2

REGIDORIA DELEGADA DE SANITAT

5.2.1 DECLARAR LA CADUCITAT DEL DRET FUNERARI SOBRE
DIVERSOS NÍNXOLS COM A CONSEQÜÈNCIA DEL SEU
ABANDONAMENT, DECLARAR LA REVERSIÓ A FAVOR DE
L'AJUNTAMENT I ORDENAR EL TRASLLAT DE LES RESTES A LA
FOSSA COMUNA.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Sanitat, del dia 30
de maig del 2000 que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per Decrets del Regidor Delegat de Sanitat s’han incoat diversos
expedients per a procedir a declarar abandonades determinades sepultures del
Cementiri municipal, a l’empara del que s’estableix a l’article 39, en relació amb
l’art. 38 b) del Reglament del Cementiri municipal i policia sanitario-mortuòria
de l’Ajuntament de Manresa.
Atès que els expedients han estat exposats al públic, i que no s’ha presentat
cap tipus de reclamació respecte a la titularitat dels nínxols objecte dels
expedients, circumstància que s’acredita degudament als expedients.
Atès que s’ha vist la conveniència de procedir a recuperar les sepultures
abandonades existents al Cementiri Municipal, per tal de poder incrementar
l’oferta per a cobrir les necessitats que es produeixen en motiu d’enterraments
a la nostra ciutat.
Atès que l’article 38 del RCM faculta a l’Administració per a procedir a declarar
la caducitat de les concessions de dret funerari, el que comporta la reversió
automàtica d’aquests drets a l’Ajuntament, en acompliment del que es disposa
a l’art. 41.2.
Atès que l’art. 41.1) del RCM disposa que l’Ajuntament de Manresa no podrà
concedir nous drets a favor de tercers, sobre nínxols que continguin restes
d’inhumacions anteriors, fins el moment en que estiguin buits per trasllat de les
mateixes o dipòsit a la fossa comuna.
És pel que, el Regidor-Delegat de Sanitat, proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- DECLARAR la caducitat del dret funerari sobre els nínxols que
consten a l’annex-1 que s’adjunta a l’expedient, com a conseqüència del seu
abandonament, desprès d’haver-se instruït els expedients administratius que
s’estableix a l’art. 39, en relació amb l’art. 38.b del Reglament del Cementiri
Municipal i Policia Sanitario-Mortuòria.
SEGON.- DECLARAR la reversió a favor de l’Ajuntament de Manresa de les
sepultures que són objecte de la declaració de caducitat del punt anterior.
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TERCER.- ORDENAR el trasllat de les restes existents en aquestes sepultures
a la fossa comuna."
Donat que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el
dictamen directament a votació i s'aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
6.

ÀREA D'HISENDA

6.1

PERMUTAR AMB PROMOTORA DE CASAS, SA (PROCASA) LES
FINQUES ADJUDICADES A AQUEST AJUNTAMENT EN EL MARC
DEL PROJECTE DE COMPENSACIÓ DEL POLÍGON DELIMITAT DEL
PLA ESPECIAL PE.4, PER UNES DE L'ESMENTADA SOCIETAT
SITUADES AL SECTOR DEL TOSSAL DELS CIGALONS.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del dia 6
de juny del 2000 que, transcrit, diu el següent:
"Vist que per aquest Ajuntament, en sessió plenària del dia 26 de juliol de 1999,
fou aprovat dictamen amb l’acord següent:
APROVAR EL CONVENI DE PROMESA DE PERMUTA entre aquest Ajuntament i els
senyors Josep Claret Tarrés, AGUSTÍ COTS CALSINA, i l’entitat mercantil
“PROMOTORA DE CASAS, S.A. (PROCASA)”, pels quals, previs els tràmits
necessaris a realitzar per les dues parts, es compromet la futura permuta de
les finques adjudicades a aquest Ajuntament en el marc del projecte de
compensació del polígon delimitat pel Pla Especial P.E.4 definitivament
aprovat pel Ple municipal en sessió del dia 15 de març de 1999, per unes
finques situades al sector de sòl urbanitzable programat del Tossal dels
Cigalons, amb subjecció a les condicions i pactes que consten en el conveni
indicat i que s’adjunta al present dictamen
Vist que, en execució de l’anterior acord, pel Senyor Alcalde, en data de 28 de
setembre de 1999, fou subscrit un conveni amb els senyors JOSEP CLARET
TARRÉS i AGUSTÍ COTS CALSINA i la societat “PROMOTORA DE CASAS, S.A.
(PROCASA), quins pactes cinquè i sisè disposaven:
Cinquè.- Totes dues parts assumeixen els compromisos següents:
A) Compromisos de l’AJUNTAMENT DE MANRESA.
a) Realitzar els tràmits necessaris, en el marc de les seves
obligacions com a administració actuant, per a la inscripció
del projecte de compensació del polígon delimitat pel Pla
Especial P.E.4 en el Registre de la Propietat
b) Tramitar el corresponent expedient de permuta que permeti
la materialització de les previsions d’aquest conveni.
c) Sotmetre a l’aprovació del Ple municipal la concreció del
conveni de permuta subjecte a les condicions contemplades
en el present conveni.
B) Compromisos dels senyors JOSEP CLARET TARRÉS i AGUSTÍ COTS
CALSINA i la societat “PROMOTORA DE CASAS, S.A. (PROCASA)”

28

Sisè.-

a) Els senyors JOSEP CLARET TARRÉS i AGUSTÍ COTS CALSINA
s’obliguen a procedir a la transmissió a favor de la societat
“PROMOTORA DE CASAS, S.A. (PROCASA)” de la finca
que ha estat indicada a l’antecedent quart del present
document.
b) El senyor JOSEP CLARET TARRÉS s’obliga a procedir a la
transmissió a favor de la societat “PROMOTORA DE
CASAS, S.A. (PROCASA)” de la finca que ha estat indicada
a l’antecedent cinquè del present document.
c) La societat “PROMOTORA DE CASAS, S.A. (PROCASA)”
s’obliga:
- A acceptar les anteriors transmissions de les finques al
seu favor
- A realitzar la permuta de les finques amb l’AJUNTAMENT DE
MANRESA que han quedat indicades.
En el moment en que s’hagin acomplert les obligacions prèvies a la
permuta contemplades en el pacte anterior, totes dues parts es
comprometen a atorgar, en el termini més breu possible, la
corresponent escriptura pública en la qual es faci efectiva la
permuta promesa en aquest document. En cap cas, el termini per
materialitzar les operacions de permuta contemplades en el present
conveni ultrapassarà un any, transcorregut el qual sense que
s’hagin acomplert per les parts els compromisos contemplats en el
pacte anterior i, per tant, sense que resulti possible la
materialització de la permuta, el present conveni quedaria sense
cap mena d’efecte.
Les despeses que es generin com a conseqüència d’aquesta
permuta seran a càrrec de l’entitat mercantil “PROMOTORA DE
CASAS, S.A. (PROCASA)”.

Vist que per part de l’Ajuntament els tràmits necessaris, en el marc de les
seves obligacions com a administració actuant, per a la inscripció del projecte
de compensació del polígon delimitat pel Pla Especial P.E.4 en el Registre de
la Propietat, trobant-se aquest inscrit des del dia 29 de maig de 2000
Vist que per part de l’Ajuntament ha estat igualment notificada la permuta al
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya en els termes regulats a l’article 40 .1, lletra c), del Decret 336/1988,
de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
Vist que per part dels senyors JOSEP CLARET TARRÉS i Agustí Cots Calsina ha
estat efectuada la venda de les finques de la seva propietat, segons es
contemplava en el conveni de promesa de permuta, a favor de la societat
“PROMOTORA DE CASAS, S.A. (PROCASA), segons escriptura atorgada en
data de 28 d’octubre de 1999 davant del Notari del Col·legi de Catalunya amb
residència a Sant Vicenç de Castellet senyor Pedro–Angel Casado Martín.
Atès que els articles 47 i 48 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, disposen:
Article 47
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47.1

47.2

L'alienació per permuta de béns patrimonials requereix un
expedient en el qual s'ha d'acreditar la necessitat o la conveniència
d'efectuar-la i l'equivalència de valors entre els béns. No obstant
això, la permuta es pot fer també si la diferència de valors entre els
béns no excedeix el 100% del valor més baix i si s'estableix la
compensació econòmica pertinent quan la diferència és en perjudici
del bé de l'ens local.
Si la diferència de valors és més elevada, es pot procedir a la
permuta, amb l'informe previ del Departament de Governació.
L'informe s'ha d'emetre en el termini màxim de 30 dies; si aquest no
és favorable, el ple ha d'adoptar l'acord amb el vot favorable de les
dues terceres parts del nombre de fet i, en tot cas, de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
Transcorregut el termini sense l'emissió de l'informe, aquest
s'entendrà favorable per silenci positiu.

Article 48
48.1 És possible la permuta de béns presents amb d'altres de futurs o
aquells l'existència dels quals no és actual però es pot presumir
racionalment, sempre que el bé futur sigui determinat o susceptible
de determinació.
48.2 En el supòsit de l'apartat anterior, regeixen els requisits que
estableix l'article anterior. S'ha de fixar un termini per a la
consumació del contracte, el qual s'entendrà no subscrit si no
assoleix realitat el bé objecte d'aquest, sens perjudici de les
clàusules resolutòries o penals que es puguin pactar.
Vist que en l’expedient resulta justificada l’equivalència de valor entre els béns
objecte de permuta mitjançant informe emès pels serveis tècnics municipals, en
data d’avui dia 22 de juliol de 1999, manifestant textualment:
Atès que les finques propietat de Promotora de Casas S.A., que
identificarem com a finques A i B, són classificades pel vigent Pla general
com a sòl urbanitzable programat i resten incloses en el sector de Pla
parcial Tossal dels Cigalons 1.
Atès que les finques propietat de Josep Claret Tarrés, que identificarem
com a finques C i D, són classificades pel vigent Pla general com a sòl
urbanitzable programat i resten incloses en el sector de Pla parcial Tossal
dels Cigalons 2.
Atès que, d’acord amb l’amidament efectuat sobre plànol topogràfic, les
finques A i B consten d’una superfície de 3.978,11 m2 i 2.262 m2
respectivament, mentre que, d’acord amb les dades cadastrals, les
finques C i D consten d’una superfície de 843,5 m2 i 154,9 m2, malgrat
que, segons dades registrals, consten d’una superfície de 759,74 m2 i
386,76 m2, les quals s’adoptaran com a superfície de les parcel·les atesa
la inexistència d’elements físics que assegurin l’exactitud de les dades
cadastrals.
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Atès que, d’acord amb la ponència de valors de l’1 de gener de 1998, la
valoració de les finques anteriors és la que segueix.
Finca A
Finca B
Finca C
Finca D

3.978,11 m2 x 1,05 m2s/m2s x 6.250 ptes/m2 =
2.262,00 m2 x 1,05 m2s/m2s x 6.250 ptes/m2 =
759,74 m2 x 1,05 m2s/m2s x 6.250 ptes/m2 =
386,76 m2 x 1,05 m2s/m2s x 6.250 ptes/m2 =

26.106.346,87 ptes.
14.844.375,00 ptes.
4.985.793,75 ptes.
2.538.112,50 ptes.

d’on
1,05 és l’edificabilitat fixada per als sectors de Pla parcial Tossal dels
Cigalons 1 i Tossal dels Cigalons 2
6.250 ptes/m2 és el preu de repercussió assignat per la Ponència de
valors als dos sectors
D’acord amb les dades anteriors, el valor total de les finques és de
48.474.628,12 ptes.
Pel que fa a les finques adjudicades a l’Ajuntament de Manresa pel
projecte de compensació del polígon d’actuació del Pla especial Passeig
Pere III, la seva valoració és la que segueix.
(1.176,25 m2 x 49% + 1.408,90) x 24.375 ptes/m2 = 48. 390.773,44 ptes

d’on
1.176,25 és el sostre corresponent a la unitat d’edificació C-4
49% és el percentatge que correspon a l’Ajuntament de la finca C-4
1.408,90 és el sostre corresponent a la unitat d’edificació C-5
24.375 és el preu de repercussió previst per aquest àmbit per la ponència
de valors
Així, de tot el que s’ha exposat se’n desprèn que la valoració de les
finques propietat de Promotora de Casas S.A. i Josep Claret Tarrés,
situades als sectors de Pla parcial Tossal dels Cigalons 1 i 2, és de
48.474.628,12 ptes, mentre que la valoració de les finques adjudicades a
l’Ajuntament pel projecte de compensació del Pla especial Passeig Pere
III és de 48.390.773,44 ptes
Atès que, en compliment del que preveu l’article 48 del Decret 336/1988, de 17
d'octubre, el pacte sisè, primer paràgraf, del conveni de promesa de permuta
disposa:
En el moment en que s’hagin acomplert les obligacions prèvies a la
permuta contemplades en el pacte anterior, totes dues parts es
comprometen a atorgar, en el termini més breu possible, la corresponent
escriptura pública en la qual es faci efectiva la permuta promesa en
aquest document. En cap cas, el termini per materialitzar les operacions
de permuta contemplades en el present conveni ultrapassarà un any,
transcorregut el qual sense que s’hagin acomplert per les parts els
compromisos contemplats en el pacte anterior i, per tant, sense que resulti
possible la materialització de la permuta, el present conveni quedaria
sense cap mena d’efecte.
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Atès que, en el mateix sentit dels indicats articles 47 i 48 del Decret 336/1988,
de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals,
es pronuncia l’article 194 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim
local de Catalunya, que disposa:
1. La permuta de béns patrimonials requereix un expedient en el qual s'ha
d'acreditar la necessitat o la conveniència d'efectuar-la i l'equivalència
de valors entre els béns. No obstant això, la permuta es pot fer també
si la diferència de valors entre els béns no excedeix el cent per cent del
valor més baix i si s'estableix la compensació econòmica pertinent quan
la diferència és en perjudici del bé de l'ens local.
2. Si la diferència de valors és més elevada, es pot procedir a la permuta,
amb informe previ del Departament de Governació. L'informe s'ha
d'emetre en el termini màxim de trenta dies. Si l'informe no és
favorable, el ple ha d'adoptar l'acord amb els requisits que estableix
l'article 47.2 de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local. Transcorregut
el t ermini sense l'emissió de l'informe, s'entendrà, aquest, favorable
per silenci positiu.
3. En el cas de permuta de cosa futura es poden establir per reglament
altres requisits i garanties addicionals.
Atès que l’article 40 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals, disposa:
40.1 Per alienar o gravar béns patrimonials s'han de tenir en compte les
regles següents:
a) Determinar la situació física i jurídica del bé, practicar
l'atermenament dels immobles, si és necessari, i inscriure'l al
Registre de la Propietat, si no hi està.
b) Fer la valoració pericial que acrediti l'apreuament dels béns.
c) En el cas de béns immobles, cal l'informe previ del
Departament de Governació si el seu valor excedeix el 25%
dels recursos ordinaris del pressupost consolidat de la
corporació. L'informe s'ha d'emetre en el termini màxim de 30
dies, transcorregut el qual sense haver-se emès es poden
prosseguir les actuacions. Si l'informe no és favorable, el Ple ha
d'adoptar l'acord d'alienació o de gravamen amb el vot
favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en tot
cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació. No obstant això, a l'efecte de control de legalitat de
l'alienació de béns immobles, el valor dels quals no excedeix
del 25% indicat, se n'ha de donar compte també al
Departament de Governació, una vegada instruït l'expedient,
abans de la resolució definitiva.
d) En el cas de valors mobiliaris o de participacions en societats o
empreses, cal l'informe previ del Departament d'Economia i
Finances, el qual s'ha d'emetre en el termini màxim de 30 dies.
e) Quan es tracti d'un bé declarat d'interès cultural o inclòs a
l'inventari general de l'Estat o al catàleg municipal de béns
d'interès singular o valor històrico-artístic, cal comunicar
prèviament l'alienació al Departament de Cultura de la
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40.2

Generalitat i a l'òrgan competent de l'Administració de l'Estat, i
s'han d'indicar el preu i les condicions en què es proposa de
realitzar l'alienació, perquè puguin fer ús del dret de tanteig dins
dels 2 mesos següents o, en tot cas, emeti aquell l'informe
corresponent, d'acord amb la legislació del patrimoni històric.
En cap cas no es pot procedir a l'alienació de béns patrimonials per
finançar despeses corrents, llevat que es tracti de parcel·les
sobreres de vies públiques no edificables o de béns no utilitzables
en serveis locals.

Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Alcaldia proposant l’aprovació del
corresponent conveni de permuta.
El Regidor delegat Hisenda que subscriu, previ informe favorable de la
Comissió informativa d’Hisenda i pels fets i fonaments de dret que han quedat
de manifest, ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent
ACORD
1r.- PERMUTAR AMB L’ENTITAT MERCANTIL “PROMOTORA DE CASAS, S.A.
(PROCASA)” les finques adjudicades a aquest Ajuntament en el marc del
projecte de compensació del polígon delimitat pel Pla Especial P.E.4
definitivament aprovat pel Ple municipal en sessió del dia 15 de març de
1999, per unes finques propietat de l’esmentada societat “PROMOTORA
DE CASAS, S.A. (PROCASA)” situades al sector de sòl urbanitzable
programat del Tossal dels Cigalons, en desenvolupament del contracte de
promesa de venda subscrit 28 de setembre de 1999.
2n.- FACULTAR AL SENYOR ALCALDE per a la signatura dels documents necessaris
pel perfeccionament d’aquesta permuta, singularment la corresponent
escriptura pública."
El senyor García i Comas inicia la seva explicació dient que el dictamen fa
referència a la permuta d'un terreny de l'Ajuntament de Manresa situat al
Passeig de Pere III, per quatre terrenys situats en el Tossal dels Cigalons, que
són propietat de la societat Promotora de Casas, S.A.
Aquesta permuta ja es va presentar en aquest ple i es va signar un compromís
de contracte de venda subscrit al setembre de l'any 1999.
Per tant, ara es tracta de l'acord ferm d'aquesta permuta de terrenys, tenint en
compte que ja es va discutir en el ple.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
L'alcalde disposa la lectura, el debat i la votació conjunts dels dictàmens
inclosos en els punts 6.2, 6.3, 6.4 i 6.5.
6.2

ESTIMAR DIVERSES SOL.LICITUDS DE BONIFICACIÓ DEL 95% EN
L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES.
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El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del dia 13
de juny del 2000 que, transcrit, diu el següent:
"Vistes les sol·licituds de bonificació de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal
reguladora de l’impost, que s’especifiquen :
Sol·licitant: NÚRIA SALVADOR ALONSO
Expedient: OBM/006900 - ICB/000037
Descripció obres: Reforma d’un habitatge del C/. Sobrerroca, 38-2t.-1ra.
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: ENRIC CASTELLANA CASTELLANA
Expedient: OBM/006300 - ICB/000036
Descripció obres: Reparació de lloses de balcó malmeses a les plantes 1ra.,
2na. i 3ra. del C/. Urgell, 21.
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: XAVIER FAIXÓ PERNA, en representació de la Sra. M. DOLORS
ROVIRA CIRERA
Expedient: COM/015300 - ICB/000040
Descripció obres: Reforma cuina al C/. Sobrerroca, 20-2on.-2na.
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: MIGUEL ANGEL FERNANDEZ MORENO en representació
d’AFAMOF, S.L.
Expedient: COM/015800 - ICB/000041
Descripció obres: Per obres menors al C/. Santa Llúcia, 30
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat1 de l’article
4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: NURI FERRER ARNAU en representació del Sr. TOMAS-JOSÉ
ESCANCIANO CARNÉ
Expedient: COM/012400 - ICB/000043
Descripció obres: Picar i reparar façana amb morter al C/. Sant Miquel, 25.
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat1 de l’article
4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: MERCÈ GIRÓ SANJULIAN en representació de la COMUNITAT
DE PROPIETARIS DEL C/. PUIGMERCADAL, 18
Expedient: COM/017000 - ICB/000045
Descripció obres: Substitució tub de fibrociment del baixant pluvial, per tub
de P.V.C. a la Plaça Carme/C/. Puigmercadal, 18.
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat1 de l’article
4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
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Sol·licitant: JOSEP REGUANT BESORA en representació de la Sra.
JOSEFA BESORA ALGUÉ
Expedient: COM/016400 - ICB/000048
Descripció obres: Arrebossar al C/. Sant Bartomeu, 49.
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat1 de l’article
4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: ALBA GROS SANTASUSANA
Expedient: COM/017400 - ICB/000052
Descripció obres: Diferents obres de rehabilitació al C/. Santa Llúcia, 47
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat1 de l’article
4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Financers.
Atès que l’article 4-bis, apartat 1, lletra b de l’ordenança fiscal reguladora de
l’impost disposa que gaudiran d’una bonificació el 95 % de la quota de l’impost
les construccions, instal·lacions i obres de reforma, reparació i rehabilitació
d’immobles o de millora i rehabilitació de façanes del Barri Antic, delimitat al
plànol que constitueix l’annex núm. 1 de l’ordenança reguladora de l’impost.
Atès que pels tècnics competents del Servei Urbanisme, Medi Ambient i Via
Pública s’han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els requisits
establerts a l’article 4-bis esmentat.
Atès que les sol·licituds s’han realitzat simultàniament amb la sol·licitud de la
llicència corresponent, de conformitat amb l’apartat 5 de l’article 4-bis de
l’ordenança reguladora de l’impost.
Atès que no s’estableix cap limitació en l’atorgament de la bonificació derivada
de la situació urbanística de les finques, sempre que es compleixin els requisits
relatius a la naturalesa de les obres i a la ubicació dels immobles on es
realitzen.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de
Comptes proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels acords
següents:
Estimar les sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres que s’especifiquen :
Sol·licitant: NÚRIA SALVADOR ALONSO
Expedient: OBM/006900 - ICB/000037
Descripció obres: Reforma d’un habitatge del C/. Sobrerroca, 38-2t.-1ra.
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: ENRIC CASTELLANA CASTELLANA
Expedient: OBM/006300 - ICB/000036
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Descripció obres: Reparació de lloses de balcó malmeses a les plantes
1ra., 2na. i 3ra. del C/. Urgell, 21.
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: XAVIER FAIXÓ PERNA, en representació de la Sra. M.
DOLORS ROVIRA CIRERA
Expedient: COM/015300 - ICB/000040
Descripció obres: Reforma cuina al C/. Sobrerroca, 20-2on.-2na.
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: MIGUEL ANGEL FERNANDEZ MORENO en representació
d’AFAMOF, S.L.
Expedient: COM/015800 - ICB/000041
Descripció obres: Per obres menors al C/. Santa Llúcia, 30
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: NURI FERRER ARNAU en representació del Sr. TOMASJOSÉ ESCANCIANO CARNÉ
Expedient: COM/012400 - ICB/000043
Descripció obres: Picar i reparar façana amb morter al C/. Sant Miquel,
25.
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: MERCÈ GIRÓ SANJULIAN en representació de la
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL C/. PUIGMERCADAL, 18
Expedient: COM/017000 - ICB/000045
Descripció obres: Substitució tub de fibrociment del baixant pluvial, per
tub de P.V.C. a la Plaça Carme/C/. Puigmercadal, 18.
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: JOSEP REGUANT BESORA en representació de la Sra.
JOSEFA BESORA ALGUÉ
Expedient: COM/016400 - ICB/000048
Descripció obres: Arrebossar façana al C/. Sant Bartomeu, 49.
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: ALBA GROS SANTASUSANA
Expedient: COM/017400 - ICB/000052
Descripció obres: Diferents obres de rehabilitació al C/. Santa Llúcia, 47
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost."
6.3

ESTIMAR DIVERSES SOL.LICITUDS DE BONIFICACIÓ DEL 50% EN
L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES.
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El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del dia 13
de juny del 2000 que, transcrit, diu el següent:
"Vistes les sol·licituds de bonificació de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal
reguladora de l’impost, que s’especifiquen :
Sol·licitant: ANTÒNIA FAINÉ GRAELL
Expedient: COM/015100 – ICB/000038
Descripció obres: Pintar la façana, balcons i finestres a la Ctra. de Cardona,
26.
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: EMILI COTS MORENO, en representació de SIMA CONTROL,
S.L.
Expedient: COM/015500 – ICB/000044
Descripció obres: Pintar la façana i muntatge bastida al C/. Barcelona, 27.
Benefici fiscal sol·licitat : 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: EVA SELLARES HERNANDEZ, en representació de MOIÀ
CENTRE, S.A.
Expedient: COM/011200 – ICB/000042
Descripció obres: Repassar i pintar façana al C/. de la Llum, 29 xamfrà C/.
Bruc.
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: JOANA HERNANDEZ FERNANDEZ, en representació del Sr.
JUAN VILASECA PRAT
Expedient: COM/017100 – ICB/000046
Descripció obres: Pintar façana Camí Vell de Santpedor, 7.
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: MANUEL RUIZ BERNAL
Expedient: COM/016600 – ICB/000047
Descripció obres: Rehabilitació façana C/. Folch i Torres, 20
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: RAMON PUIG HERNANDEZ, en representació de COMUNITAT
DE PROPIETARIS CTRA. PONT DE VILOMARA, 152
Expedient: COM/017300 – ICB/000051
Descripció obres: Reparació pedra artificial als ampits i caixes persianes i
pintura a la Ctra. Pont de Vilomara, 152.
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
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Sol·licitant: JUAN PUIG BOSCH
Expedient: COM/014100 – ICB/000050
Descripció obres: Aplacat de façanes al C/. Jorbetes, 10
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Financers.
Atès que l’apartat 2 del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació
del 50 % en la quota de l’impost les obres de millora o rehabilitació de façanes
en qualsevol altre indret del terme municipal, no comprés en la lletra b) de
l’apartat 1.
Atès que pels tècnics competents del Servei Urbanisme, Medi Ambient i Via
Pública s’han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els requisits
establerts a l’article 4-bis esmentat.
Atès que les sol·licituds s’han realitzat simultàniament amb la sol·licitud de la
llicència corresponent, de conformitat amb l’apartat 5 de l’article 4-bis de
l’ordenança reguladora de l’impost.
Atès que no s’estableix cap limitació en l’atorgament de la bonificació derivada
de la situació urbanística de les finques, sempre que es compleixin els requisits
relatius a la naturalesa de les obres i a la ubicació dels immobles on es
realitzen.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de
Comptes proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord
següent:
Estimar la sol·licitud i concedir les bonificacions
construccions, instal·lacions i obres que s’especifiquen :

en

l’impost

sobre

Sol·licitant: ANTÒNIA FAINÉ GRAELL
Expedient: COM/015100 – ICB/000038
Descripció obres : Pintar la façana, balcons i finestres a la Ctra. de Cardona,
26.
Benefici fiscal concedit : 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: EMILI COTS MORENO, en representació de SIMA CONTROL,
S.L.
Expedient: COM/015500 – ICB/000044
Descripció obres: Pintar la façana i muntatge bastida al C/. Barcelona, 27.
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: EVA SELLARES HERNANDEZ, en representació de MOIÀ
CENTRE, S.A.
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Expedient: COM/011200 – ICB/000042
Descripció obres: Repassar i pintar façana al C/. de la Llum, 29 xamfrà C/.
Bruc.
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: JOANA HERNANDEZ FERNANDEZ, en representació del Sr.
JUAN VILASECA PRAT
Expedient: COM/017100 – ICB/000046
Descripció obres: Pintar façana Camí Vell de Santpedor, 7.
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: MANUEL RUIZ BERNAL
Expedient: COM/016600 – ICB/000047
Descripció obres: Rehabilitació façana C/. Folch i Torres, 20
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: RAMON PUIG HERNANDEZ, en representació de COMUNITAT
DE PROPIETARIS CTRA. PONT DE VILOMARA, 152
Expedient: COM/017300 – ICB/000051
Descripció obres: Reparació pedra artificial als ampits i caixes persianes i
pintura a la Ctra. Pont de Vilomara, 152.
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: JUAN PUIG BOSCH
Expedient: COM/014100 – ICB/000050
Descripció obres: Aplacat de façanes al C/. Jorbetes, 10
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost."
6.4

ESTIMAR LA SOL.LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L'IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES, PRESENTADA PEL
SR. DAVID BADIA SANTAULÀRIA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del dia 13
de juny del 2000 que, transcrit, diu el següent:
"Vista la sol·licitud presentada pel Sr. DAVID BADIA SANTAULÀRIA de data
04/04/2000 de bonificació en l’impost sobre construccions instal·lacions i obres
per redistribució interior i substitució de fusteria i instal·lacions al C/. Canal, 26
(Expedient OBM/001600 i ICB/000024), de conformitat amb l’article 4-bis de
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Financers.
Atès que l’apartat 5 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal disposa que la
concessió de les bonificacions regulades als apartats anteriors correspondrà al
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Ple de la Corporació, a sol·licitud del subjecte passiu realitzada en qualsevol
moment anterior a la concessió de la llicència i sempre en el termini mínim d’un
mes des de la sol·licitud de la llicència esmentada.
Atès que la sol·licitud de la llicència d’obres va tenir lloc el dia 09/02/2000, i el
seu atorgament el dia 17/03/2000, havent-se sol·licitat la bonificació fora del
termini establert.
Atès, però, que la novetat de la reglamentació esmentada i les informacions
donades al respecte poden haver conduït a l’interessat a un error sobre els
terminis de presentació de la sol·licitud de bonificació.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de
Comptes proposa al Ple de la Corporació Municipal la adopció del següent
acord:
Estimar la sol·licitud de bonificació de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres”.
6.5

ESTIMAR LA SOL.LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L'IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES, PRESENTADA PER
LA SRA. REGINA MIRÓ LÓPEZ, EN REPRESENTACIÓ DE
MANRESA 2000, SL.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del dia 13
de juny del 2000 que, transcrit, diu el següent:
"Vista la sol·licitud presentada per la Sra. REGINA MIRÓ LOPEZ en
representació de MANRESA 2000, S.L. data 23/02/2000 de bonificació en
l’impost sobre construccions instal·lacions i obres per rehabilitació i ampliació
edifici habitatges el C/. Remei de Dalt, 28 (Expedient OMA/001000 i
ICB/00006), de conformitat amb l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora
de l’impost.
Vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Financers.
Atès que l’apartat 5 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal disposa que la
concessió de les bonificacions regulades als apartats anteriors correspondrà al
Ple de la Corporació, a sol·licitud del subjecte passiu realitzada en qualsevol
moment anterior a la concessió de la llicència i sempre en el termini mínim d’un
mes des de la sol·licitud de la llicència esmentada.
Atès que la sol·licitud de la llicència d’obres va tenir lloc el dia 07/02/2000, i el
seu atorgament el dia 05/06/2000, havent-se sol·licitat la bonificació fora del
termini establert.
Atès, però, que la novetat de la reglamentació esmentada i les informacions
donades al respecte poden haver conduït a l’interessat a un error sobre els
terminis de presentació de la sol·licitud de bonificació.
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El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de
Comptes proposa al Ple de la Corporació Municipal la adopció del següent
acord:
Estimar la sol·licitud de bonificació de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres."
El senyor Teixeiro i Macipe pren la paraula i explica que el dictamen número
6.2 correspon a l'aplicació de l'article 4 de l'Ordenança fiscal reguladora de
l'Impost sobre construccions, instal.lacions i obres, sobre la bonificació del 95
per 100 de la seva quota, per a les obres de reparació i rehabilitació en el barri
antic.
S'han presentat vuit sol.licituds que s'han estimat.
El dictamen número 6.3 correspon a sol.licituds de bonificació en base al
mateix article de l'Ordenança, però del 50 per 100 de la quota, per a les obres
de rehabilitació en qualsevol altre indret de la ciutat que no sigui el barri antic.
S'han presentat 7 sol.licituds que també s'han estimat.
Pel que fa als dictàmens número 6.4 i 6.5 són més especials i suposen, sota el
seu punt de vista, un exercici d'una "franciscana" compressió fiscal en aquests
temes i, malgrat que s'hagin presentat les sol.licituds fora de termini, s'han
valorat les seves circumstàncies i s'han estimat, tant la corresponent al senyor
David Badia Santaulària, com la corresponent a l'empresa Manresa 2000, S.L.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 6.2, 6.3, 6.4 i
6.5 de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 25 membres presents.
7.

PROPOSICIONS

7.1

PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS GMS, ERC, IC-EV, CIU I
GMP, SOBRE ELS DANYS OCASIONATS AL BAGES PER LES
FORTES PLUGES DEL PASSAT DIA 10 DE JUNY.

El secretari dóna compte de la proposició del dia 15 de juny del 2000 que,
transcrita, diu el següent:
"Atès que Manresa i comarca es van veure afectats per unes fortes pluges, que
van afectar greument nombrosos municipis del Bages, el proppassat 10 de juny
de 2000 i que les esmentades pluges van ocasionar greus danys en serveis i
instal.lacions dependents de les administracions municipals (camins, carrers,
clavegueram, edificis, xarxes de distribució d'aigua, etc.) i que també es van
produir greus danys en habitatges i altres propietats de particulars.
Atès que alcaldes dels municipis més afectats van signar el dia 11 de juny un
manifest en el que, entre altres coses, manifestaven la seva preocupació: "pels
danys ocasionats tant a les infraestructures públiques com als habitatges i
activitats industrials" i pel fet que "l'enorme dimensió dels mateixos
sobrepassen les possibilitats dels ajuntaments i dels particulars per afrontar, en
solitari, la seva recuperació."
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Atès que en l'esmentat manifest els alcaldes demanen: "que s'estableixin línies
d'ajut per les zones damnificades tal com es va fer anteriorment en els casos
d'incendis o altres tipus de catàstrofes d'aquesta magnitud".
Atès l'acord unànime aprovat en la darrera sessió de ple del Consell Comarcal
sobre els danys ocasionats a la comarca del Bages per les fortes pluges del
proppassat dia 10 de juny.
Per tot això, els grups municipals GMS, ERC, IC-V, CiU i GMP proposen al Ple
de l'Ajuntament de Manresa l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. L'Ajuntament de Manresa s'adhereix i dóna ple suport a l'acord del
Consell Comarcal del Bages en la qual es demanaven:
-

Ajuts extraordinaris per cobrir el 100% de les despeses ocasionades en la
recuperació dels danys ocasionats en les instal.lacions i serveis municipals
com a conseqüència de les fortes pluges del dia 10 de juny.

-

Que se cerquin línies d'ajuts per a particulars.

-

Que la Diputació de Barcelona, el govern de l'Estat i el de la Generalitat
reparin, amb la màxima celeritat possible tots els danys en vies de
circulació de la seva competència i altres tipus de danys que els pugui
correspondre.

-

Que les companyies de serveis restableixin urgentment la normalitat a les
zones afectades.

SEGON. Comunicar aquest acord a la Conselleria de Governació de la
Generalitat, a la Subdelegació del Govern, a la Diputació de Barcelona i a les
companyies de serveis que operen a la comarca."
El senyor Canongia i Gerona pren la paraula i diu que aquesta és una
proposició que voldria no haver de presentar mai al ple, però, per desgràcia de
tots, la naturalesa de vegades massa sovint ens castiga amb contundència.
Malauradament, fa dos caps de setmana una persona va morir a la nostra
comarca per la crescuda d'una riera. Això és irreparable, no té solució i segur
que no s'equivoca si diu que tots els membres corporatius s'afegeixen al condol
de la família de la víctima.
Però la vida continua i cal intentar recuperar el més aviat possible la normalitat.
Per això, immediatament, els alcaldes més afectats per la situació es van reunir
per intentar trobar la solidaritat de les Administracions de rang superior per
afrontar les conseqüències de la desgràcia.
Poc després, el Consell Comarcal va adoptar un acord i considera que és bo
que l'Ajuntament de Manresa també ho faci. Malgrat que els importants danys
produïts a la ciutat, valorats en 75 milions de pessetes aproximadament,
donada l'actual situació financera d'aquesta Administració, no abocaran a la

42

ruïna l'Ajuntament, cal tenir en compte que a la comarca hi ha pobles que
difícilment podran sortir-se sols de la situació en què es troben.
Davant d'això, és bo que Manresa com a capital de la comarca hagi aconseguit
que el seu Ple Corporatiu s'hagi posat d'acord per fer veure a les
Administracions superiors que en aquests casos cal fer efectives les mostres
de solidaritat amb diners.
Creu que les Administracions així ho han entès, ja que per primera vegada
totes elles han actuat ràpidament, cada una en el seu àmbit. Per tant, no hi pot
haver cap queixa en el sentit que s'ha demostrat una veritable voluntat
d'aportar solucions, però no es pot "abaixar la guàrdia".
Recorda que, quan va visitar amb l'alcalde de la ciutat els llocs més afectats, de
tornada a dins del cotxe guardaven silenci; només se sentia de tan en tan algun
renec. A mig camí, es va pronunciar la frase màgica "això dóna sentit al nostre
paper, nosaltres sí que podem fer alguna cosa per a aquesta gent, i és lluitar
perquè rebin la solidaritat dels ens superiors".
Cal ser conscients que Montserrat ha rebut molt fortament les conseqüències i
que la caiguda del pont i de la infraestructura important que representa la N-II
és un trasbals molt important per a les comunicacions del país. Per això, es
temia que una setmana després dels aiguats tota l'atenció se centrés en el gran
drama d'aquests dos punts i, en conseqüència, s'amaguessin i es diluïssin amb
el temps les dificultats reals dels ciutadans concrets de la nostra comarca.
Creu que s'ha aconseguit que això no passi, però no està de més que no
"s'abaixi la guàrdia" i que es continuï insistint.
La Generalitat de Catalunya, l'Estat i la Diputació de Barcelona, ja han dictat els
decrets d'urgència. Cal veure fins a quin punt aquests decrets serviran per
sufragar tot el que s'ha malmès.
Amb el cor a la mà, ha de dir que hi ha empreses que difícilment podran tornar
a obrir si no se les repara el cent per cent.
Quan algú ha perdut la seva mare, la seva casa i tot el que té, i, a més, no sap
si la seva empresa tornarà a obrir mai més, evidentment, està davant d'una
situació límit. Aquest és el cas que està patint algú a la nostra comarca.
Per això considera que avui és un dia important, ja que tots els grups de
l'Ajuntament donen el pas i es posen al costat d'aquells que més ho necessiten.
No li resta res més per dir, al marge d'agrair a tots els regidors, en nom dels
ciutadans, la signatura d'aquesta proposició, amb la qual es demostra que en
un tema com aquest, respecte el qual sempre estaran d'acord, han estat
capaços de sortir-se'n de la manera en què ho han fet.
El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i diu que el GMCIU dóna ple
suport a la primera part de la intervenció del senyor Canongia i voldria remarcar
algun tema que ha exposat el regidor. Creu que aquesta situació de complicitat
i de col.laboració entre tots els grups polítics de la comarca, representats al
Consell Comarcal i a l'Ajuntament de Manresa hauria de servir com a exemple
per arreu del país. Poques hores després dels desastres van venir
representants d'alguns grups polítics que es van "perdre per la boca".
Considera que quan es donen aquestes situacions tothom ha de sumar
voluntats, com s'ha fet a Manresa, deixant una mica de banda els interessos
partidistes d'un moment determinat.
Per això, està molt satisfet que s'hagi proposat al GMCIU la signatura d'aquesta
proposició, que provenia d'un acord adoptat al Consell Comarcal i, per tant, va
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acceptar immediatament. Però també està una mica dolgut quan va sentir
algunes de les manifestacions de líders de partits polítics del nostre país.
També està molt content perquè d'una vegada per totes les Administracions
superiors hagin reaccionat de manera conjunta i hagin publicat decrets.
Cal agrair aquesta dinàmica i considera que tots els membres del Ple se n'han
de sentir satisfets, ja que és una manera de demostrar als ciutadans que de
vegades acusen l'Administració d'incapacitat per donar resposta als temes, que
ha sigut capaç d'actuar amb celeritat i seguretat en aquest primer pas, com
espera que ho farà en els següents.
El senyor Canongia i Gerona intervé dient que, matisant les paraules del
senyor de Puig, no li agradaria gens polemitzar amb ell sobre aquest tema.
Només vol dir-li que, per raons del seu càrrec, des de dissabte a primera hora
del matí li va tocar estar seguint els esdeveniments i en alguns moments es va
sentir utilitzat, no ell, sinó els ciutadans que patien la desgràcia.
Només ha volgut manifestar aquesta reflexió.
Sotmesa la proposició a votació s'aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
7.2

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC PER TAL DE CANVIAR
EL NOM DE L'ACTUAL PLAÇA D'ESPANYA PEL DE PLAÇA DE
JOAN FUSTER.

El secretari dóna compte de la proposició del dia 15 de juny del 2000 que,
transcrita, diu el següent:
"Atès que a la nostra ciutat hi ha una plaça cèntrica, al Passeig de Pere III, on
s'hi situen els edificis de l'Institut de Peguera així com el de Correus.
Atès que aquesta plaça tot sovint ha canviat de nom, i més d'un cop a remolc
dels esdeveniments polítics.
Atès que l'últim de tots els noms que ha rebut, això és "Plaça d'Espanya",
sovint és oblidat a favor d'altres denominacions més populars, - plaça de
l'institut, de correus, del parc... Atès que, darrerament, a la nostra ciutat diverses entitats han demanat
substituir l'actual nom per un altre que reculli l'esperit dels Països Catalans, tot
proposant el nom de Joan Fuster.
Atès que aquesta modificació tampoc suposaria cap maldecap als poquíssims
veïns l'adreça dels quals és "Plaça d'Espanya".
Atès que la modificació col.laboraria a la difusió de l'obra i el pensament de
l'insigne ciutadà que fou Joan Fuster i en seria, alhora, reconeixement públic.
El grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Manresa proposa l'adopció del
següent
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ACORD
Modificar el nom de l'actual Plaça d'Espanya per Plaça de Joan Fuster."
A continuació, el secretari dóna compte de les dues esmenes presentades
respecte a la proposició, que són les següents:
Esmena de substitució presentada pel GMS i pel GMIC-V el dia 19 de juny
del 2000.
"Atès que aquest Ajuntament considera important donar reconeixement públic i
fomentar la difusió de l'obra dels principals artistes i escriptors catalans.
Atès que una forma adequada de fer-ho és a través de la inclusió de noms
d'artistes i escriptors en el nomenclàtor de carrers de la ciutat. L'exemple més
recent és el carrer dedicat a Joan Brossa, al barri de la Sagrada Família, però
n'hi ha molts d'altres.
Atès que Joan Fuster és considerat com un dels principals escriptors en llengua
catalana d'aquest segle, especialment valorat per la seva obra d'assaig i la
seva activitat cívica.
Els Grups Municipals Socialista i el d'Iniciativa per Catalunya-Verds proposen al
Ple municipal l'adopció del següent
ACORD
Reservar el nom de Joan Fuster per a un carrer o plaça de la ciutat que encara
no tingui assignat un nom definitiu, o bé que estigui pendent d'urbanitzar."
Esmena de substitució presentada pel GMCIU el dia 19 de juny del 2000.
"Atès que a la nostra ciutat hi ha una plaça cèntrica, al Passeig de Pere III, on
s'hi situen els edificis de l'Institut Lluís de Peguera així com el de Correus.
Atès que aquesta plaça tot sovint ha canviat de nom, i més d'un cop a remolc
dels esdeveniments polítics.
Atès que l'últim de tots els noms que ha rebut, això és "Plaça d'Espanya",
sovint és oblidat a favor d'altres denominacions més populars, -plaça de
l'institut, de correus, del parc...Atès que la modificació tampoc suposaria cap maldecap als poquíssims veïns
l'adreça dels quals és "Plaça d'Espanya".
El GMCIU proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels acords següents:
Constituir una comissió formada per un representant de cadascun dels grups
municipals per tal de presentar en el Ple ordinari del mes de setembre una
proposta sobre el nom més adient per a l'actual plaça d'Espanya."
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El senyor Fontdevila i Subirana pren la paraula i diu que, tal com es diu en la
proposició presentada pel GMERC, al darrera hi ha la voluntat de canviar el
nom de l'actual plaça d'Espanya de Manresa, fonamentalment perquè el nom
de la plaça té, per una banda, la voluntat d'algunes entitats de la ciutat que
demanen la substitució d'aquest nom, i per una altra, perquè aquesta plaça no
sempre s'ha dit de la mateixa manera, malgrat que ho sembli. Quan es va
construir l'Institut que va ser el primer d'ensenyament públic de la província de
Barcelona fora de la ciutat de Barcelona, aquell indret s'anomenava
popularment plaça del "grupo", que és un barbarisme i que volia dir "el grupo
escolar". Més tard va tenir un nom oficial, vinculat al de la reina regent Victòria
Eugènia, que va ser la qui, de fet, va impulsar a tenor de la Batalla del Bruch
del segle passat la construcció de l'institut. Després va venir la República i la
plaça va tenir un altre nom que va ser el de "Francesc Macià", que va ser el
primer president de la Generalitat restaurada del segle XX. I no cal dir que
acabada la guerra, en un ple molt més ràpid que el d'aquest vespre, la plaça va
passar a ser anomenada com a plaça d'Espanya.
Tenint en compte que les modificacions de nom que ha anat tenint la plaça han
anat vinculades a processos històrics, el GMERC ha recollit una proposta de
canviar el nom a la plaça, no com a fruit del resultat d'una operació de gran
abast o bèl.lica, sinó senzillament per voluntat popular, i recull i proposa el nom
de Joan Fuster.
Potser hi ha ciutadans que no saben qui és Joan Fuster o que el coneixen poc.
És un assagista català que és molt més conegut al País Valencià, ja que és
l'autor del llibre de capçalera "Nosaltres els valencians", entre d'altres. Però el
seu podria ser un bon nom per a la nostra ciutat, ja que, per una banda, recull
la figura de Joan Fuster, i per una altra, cobreix mancances, ja que a la nostra
ciutat gairebé no hi ha nom de carrers que tinguin una vinculació cultural o
nacional amb el País Valencià. Per això seria bo començar a incorporar noms
com el de Joan Fuster, el d'Enric Valor, o el del professor Manuel Sanchis
Guarner. Aquests són personatges que podrien ocupar espais de la toponímia
de la ciutat.
Amb això, finalment, es tancaria el tema de l'origen de la plaça d'Espanya,
respecte a la qual cosa voldria insistir en que, ens agradi o no, l'origen del nom
va vinculat al conflicte bèl.lic i acaba, de vegades, fomentant el pensament
sobre Espanya, la plaça d'Espanya posada un cop acabada la guerra, etc. No
es tracta que a Manresa no hi puguin haver llocs que es diguin Espanya,
carrers, avingudes, passejos, com podrien haver-ne d'Holanda o de la
sereníssima República Veneciana, però, en qualsevol cas, l'origen hauria de
ser voluntat del ple de la Corporació i no perquè la ciutat se l'hagi trobat posat
un funest dia de l'any 1939.
Per tot això, el GMERC proposa, com a opció, el nom de Joan Fuster. A la
ciutat circulen altres noms possibles com és ara "plaça de l'Institut".
En qualsevol cas, i per avançar-se als diferents posicionaments, evidentment si
sembla que aquest és un tema que requereix un debat serè entre representants
de tots els grups polítics, sense que això avanci si es modificarà o no el nom,
entén que l'esmena que ha presentat el GMCIU també podria ser una fórmula
que recollís i canalitzés el debat polític a l'entorn de noms, o en aquest cas
concretament del nom de la plaça d'Espanya, que avui apareix aquí amb la
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voluntat que es digui plaça de Joan Fuster, però que també podria tenir un altre
nom.
Val la pena que aquest tema es plantegi al ple perquè se'n parli i perquè s'arribi
a una conclusió amb el posicionament de tots els grups.
El senyor Canongia i Gerona pren la paraula i diu que la defensa de l'esmena
que ha presentat el GMS i el GMIC-V a la proposició no serà massa llarga, ja
que es defensa per si sola. Joan Fuster ha estat una persona prou important
dins del món de la cultura catalana per merèixer el nom d'un espai públic a la
ciutat, tant si és en una plaça com en un carrer.
Això no és cap descobriment ni està dient res que pugui provocar sorpresa. El
regidor de Cultura, amb la iniciació d'un expedient hauria pogut fer-ho
tranquil.lament.
Considera que intentar polemitzar sobre el nom d'una plaça és tornar a velles
històries que ja va obrir el Ple l'any 1980 i que encara no ha tancat; recorda que
hi ha un expedient obert a l'Ajuntament de Manresa des d'aquell any per veure
si se li ha de canviar el nom a la plaça. Es tracta, doncs, d'una polèmica sobre
una qüestió que no té cap mena de sentit.
Al GMS ja li està bé el nom de la plaça, no hi fa cap mal i tranquil.lament pot dir
que Joan Fuster es mereix que se li doni el seu nom a una plaça o un carrer a
la nostra ciutat. Per tant, no hi haurà cap inconvenient en assignar el nom de
Joan Fuster al primer carrer que s'urbanitzi de nou.
El senyor Mora i Villamate pren la paraula i diu que aquesta és una proposició
amb una important càrrega política innegable. Malgrat que la proposició, amb la
seva justificació i amb la defensa que n'ha fet el senyor Fontdevila ha passat
una mica de puntetes sobre aquesta qüestió, creu que planteja una qüestió
delicada i políticament sensible.
El GMIC-V la votarà negativament, ja que en el fons de la proposició veu
bategar una concepció del nacionalisme amb la que no hi està d'acord, ja que
considera que està a les antípodes del nacionalisme d'esquerres dins del que
sempre s'ha volgut moure Iniciativa per Catalunya. Un nacionalisme
d'esquerres que parteix de dues afirmacions molt bàsiques i fonamentals que
són les següents: Catalunya no és una abstracció, sinó, en definitiva, la seva
gent i, per tant, a l'hora de lluitar per una Catalunya més sobirana, més plural i
més solidària, cal tenir en compte sempre que estem parlant de persones
concretes, d'orígens geogràfics i culturals diversos i usos lingüístics també
diversos.
Per això, no es pot avançar cap a aquesta sobirania sense tenir en compte la
gent realment existent a Catalunya.
La segona qüestió consubstancial amb el nacionalisme d'esquerres és que
Catalunya és la seva gent i un sol poble. Per tant, cal intentar evitar per damunt
de tot, tot allò que pugui significar la divisió de Catalunya en dues comunitats
diferenciades.
El GMIC-V creu que no cal ser antiespanyol, ni antifrancès, ni anti res per
afirmar allò que som. Està convençut que l'afirmació d'allò que ens és propi mai
es pot fonamentar amb la negació dels altres. Malauradament, això és el que
es veu que fan tot sovint alguns nacionalistes espanyols i, de manera molt
especial, aquells que ara governen l'Estat i creu que no s'hauria de caure en el
mateix error.
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Per tant, el GMIC-V votarà afirmativament l'esmena de substitució que ha
presentat conjuntament amb el GMS. Tampoc votarà afirmativament l'esmena
del GMCIU perquè té la sensació que es tracta d'una fuga cap endavant que
provoca l'ajornament d'un problema i un debat que, en definitiva, acabarà amb
les mateixes posicions. Per això, val més resoldre-ho ara i deixar-ho tancat.
El senyor Llobet i Mercadé pren la paraula i diu que el GMCIU vol fer,
d'entrada, un intent de posar sobre la taula les intencions de tots respecte a
aquest tema. Evidentment, tothom tindrà el dret de rèplica per dir si està
equivocat o no.
Sembla clar que el GMERC és qui ha portat aquest tema a debat amb la clara
intenció de proposar que el nom d'una plaça de la ciutat canviés. El GMCIU així
ho ha entès i davant d'aquesta situació ha presentat una esmena de substitució
per no decidir avui si aquest nom canvia i si ho fa per un nom concret. Potser
és bo que es plantegi la qüestió i que s'atorgui un marge de temps per veure
quin és el nom més adient per a aquesta plaça, però entenent que s'està fent
una esmena de substitució sobre un tema que és el que realment es volia
portar a debat avui, és a dir, el nom que ha de tenir l'actual plaça d'Espanya de
Manresa.
En canvi, el GMCIU ha observat que davant d'això el GMS i el GMIC-V han
presentat el que ells anomenen com a esmena de substitució. El GMCIU
considera que no és una esmena de substitució a la proposició inicial
presentada pel GMERC, ja que en ella no apareix la possibilitat de canviar el
nom de la plaça d'Espanya de Manresa.
Per això, no sap si l'esmena del GMCIU és una fuga cap endavant, però, en
qualsevol cas, l'esmena del GMS i del GMIC-V és una clara manera d'evitar
haver de votar el tema que realment ha plantejat un grup municipal al Ple.
Es queda amb la primera explicació del senyor Mora, en la que ha manifestat
que votaria negativament aquesta qüestió i ho ha justificat. Entén aquesta
postura i considera que aquest és el punt negatiu del plantejament del tema per
part del GMS i del GMIC-V, ja que no permetrà discutir i votar la proposició
inicialment presentada pel GMERC.
Insisteix, considera que s'ha presentat un document que no és una esmena de
substitució, sinó una manera d'evitar la votació del tema que realment es
pretenia discutir en el Ple, plantejat lliurement per un grup municipal, consistent
la necessitat o no del canvi de nom de la plaça d'Espanya.
Per això, en coherència amb la postura que està defensant, el GMCIU demana
al GMS i al GMIC-V que retirin la seva esmena de substitució, perquè no ho és,
per possibilitar posteriorment que els grups municipals puguin votar lliurement
si estan d'acord amb la constitució de la comissió que proposa el GMCIU, o
amb el canvi de nom de plaça d'Espanya pel de Joan Fuster.
El senyor Canongia ha explicat en la seva intervenció que n'hi ha prou amb la
iniciació d'un expedient per part del regidor de Cultura per assignar el nom de
Joan Fuster a un carrer o a una plaça. Això és lògic, ja que l'objectiu de
l'esmena no és el de donar un nom de carrer al senyor Joan Fuster.
Lamenta que es produeixi aquesta manera encoberta d'evitar votar una qüestió
en el Ple de la Corporació, perquè l'objectiu és que els grups municipals es
posicionin respecte el nom que ha de tenir la plaça d'Espanya.
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El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i diu que el GMPP creu que
tothom ha presentat proposicions i esmenes "des de la barrera", i considera
que l'arrel de la proposició presentada no és la de voler dignificar el nom d'un
escriptor, sinó la de polititzar el nom d'una plaça de la ciutat.
El GMPP creu que caure en aquest parany seria un greu error. Si els promotors
de la proposició pretenen que el nom de l'actual plaça d'Espanya deixi d'existir,
podrien haver presentat una proposició en aquest sentit. No calia justificar-se
utilitzant el nom de persones que indiscutiblement han treballat molt per la
cultura dels Països Catalans. Imagina que la figura de Joan Fuster es mereix
una mica més de respecte per part dels qui han presentat la proposició, ja que,
en definitiva, Joan Fuster, com a lluitador i treballador de la cultura dels Països
Catalans mai hauria volgut entrar en la dicotomia tan absurda que s'exposa
avui al Ple.
Això li sap greu i el GMPP no vol entrar en brega i utilitzar inútilment el nom
d'una gran figura literària.
Agrairia als proponents que tinguessin la mínima decència de retirar la seva
proposició, ja que estan utilitzant el nom de Joan Fuster demagògicament, de
manera partidista i injustificada.
Insisteix, si el que es pretén es canviar el nom de plaça d'Espanya per un altre,
cal que es presenti una proposició en aquest sentit, però sense utilitzar, com
s'està fent, la gent que es mereix un mínim de respecte.
Si es donés aquest cas, es podria entrar a discutir perquè seria exclusivament
un tema de fons polític. Els proponents necessiten propostes folklòriques per
donar a entendre que no accepten tot el que va relacionat amb el nom
d'Espanya.
Si s'entra en aquesta discussió, s'entendran des del diàleg i des de la discussió
política. No es poden posar aquests paranys que no justifiquen en absolut la
seva manera de fer política.
El GMPP, per reconeixement públic a la figura que els proponents utilitzen en la
seva proposició, no vol entrar en el parany de la discussió sobre si el nom de la
plaça d'Espanya es va assignar després d'una guerra bèl.lica i així ha quedat
fins ara, o si s'anomena popularment com a plaça de l'ambulatori o del bar
Plaça.
No entrarà en aquesta discussió fins que el grup proponent no tinguin la dignitat
o la valentia de presentar una proposició política en la que manifesti la seva
disconformitat amb el nom de plaça d'Espanya.
Mentre hi hagi el nom d'una persona enmig del debat, el GMPP no entrarà en
la discussió, perquè s'atreviria a afirmar, fins i tot, que aquesta persona
repudiaria aquest tipus d'actes utilitzats pel grup proponent.
Per tot això, el GMPP no pot votar afirmativament la proposició i, pel que fa a
l'esmena presentada pel GMCIU, comparteix l'opinió manifestada per algun
altre grup respecte al fet que és una manera d'allargar la discussió al mes de
setembre.
Si el GMERC hagués fet les coses normalment, és a dir, presentant-la a la
corresponent Comissió Informativa per discutir-la, no hauria calgut l'esmena del
GMCIU.
Insistint en el que ja ha dit anteriorment, el GMPP considera que el senyor Joan
Fuster es mereix el nom d'una plaça, d'un carrer o d'una avinguda important,
dins del nou desenvolupament urbanístic que s'està produint a la ciutat. Cal,
doncs, possibilitar-ho, però d'una manera neta.
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Per això, el GMPP votarà afirmativament l'esmena de substitució presentada
pel GMS i pel GMIC-V.
El senyor Fontdevila i Subirana intervé dient que durant molt anys ha pensat
que els seguidors de Joan Fuster eren minoria, però avui ha descobert que
aquest personatge té més adeptes que mai, fins a extrems que desconeixia.
Joan fuster ha quedat reforçat i s'ha guanyat un lloc en la toponímia manresana
per al futur.
Ha quedat parat que el senyor Javaloyes hagi resultat molt més "fusterià" del
que ell s'hauria pogut mai imaginar. Suposa que el senyor Joan Fuster s'ho deu
haver passat força bé des de la tomba, ja que, si més no, era una persona amb
un formidable deix de la ironia; més enllà del fet que fumava massa, es feia
també molts tips de riure.
Al marge d'això, s'han exposat respecte a aquest tema arguments interessants.
És bo que se'n pugui parlar i que apareguin, si més no, un cop al mes.
Respecte a l'acusació del GMPP al GMERC de voler polititzar la plaça, ha de
dir que ja va néixer polititzada, ja li van posar un nom polititzat, ja hi va haver
una voluntat. L'any 1939 li van posar plaça d'Espanya perquè ho entenguéssim.
El tram del Passeig de Pere III que hi ha més amunt de la plaça es deia Paseo
de García Valiño, però a la plaça li van posar el nom de plaça d'Espanya. Per
tant, va néixer polititzada i les propostes que es puguin fer no són folklòriques,
sinó tan legítimes com les altres. Tampoc són propostes contra alguna cosa,
sinó propostes que acompanyen una oferta de canvi de nom, com per exemple
el de Joan Fuster, que va ser un dels pares del concepte de Països Catalans,
però podria ser un altre nom, es podria discutir un nom popular, no el de "grupo
escolar", però potser sí el de plaça de l'Institut, tenint en compte que ja s'ha
normalitzat la llengua.
En qualsevol cas, la plaça va néixer polititzada i s'ha de poder parlar d'aquest
tema i és un bon símptoma que vint anys després d'haver obert un expedient,
que si no ho ha entès malament, encara és obert, se'n torni a parlar. Això
demostra que no és un acte folklòric, sinó que hi ha un conjunt de la població
que planteja de manera cíclica si aquesta plaça ha de tenir el seu actual nom.
No es tracta d'anar contra alguna cosa, sinó de plantejar si el nom de la plaça
ha de ser el que té actualment o si podria ser algun altre. Es podria donar a la
plaça el nom de Victòria Eugènia; si així s'aprovés aquest vespre, es quedarien
amb el visitant de demà, quan li diguessin que s'ha donat a una plaça de la
ciutat el nom de la seva iaia. Però no és aquest el cas.
És bo parlar d'aquest tema perquè apareixen els temors i no ha entès perquè
s'ha dit abans que no s'en pot parlar des del nacionalisme d'esquerres. El
nacionalisme d'esquerres ha de poder parlar d'aquest tema, sense voluntat
excloent, ja que evidentment Catalunya és una societat diversa, plural,
lingüísticament complexa, fins i tot, però el nom de la plaça no té res a veure ni
intenta amagar aquesta realitat. És una possibilitat de canvi que s'ha de poder
plantejar i potser es trigarà vint anys més a fer-ho, però cal pensar que per
l'origen de la plaça, tornarà a aparèixer el debat de manera cíclica, o no. Però
el cas és que ara ha tornat a sorgir la discussió, tenint en compte que l'any
1939 es creia que no se'n tornaria a parlar i que l'any 1980 semblava que es
donava a aquest tema cop de carpeta.
Per tant, en aquesta ocasió se sumaran els vots d'una manera o d'una altra,
però, insisteix, se n'ha de poder parlar, perquè quan es discuteix aquest tema
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no s'hi passa de puntetes, sinó que segurament en aquest Ple s'acordarà
ajornar la proposta i reservar el nom de Joan Fuster per donar-lo a un carrer o
plaça d'un altre lloc de la ciutat. El GMERC ho aprofitarà i no només amb
aquest nom sinó també, com ha dit abans, amb el d'Enric Valor i amb el de
Manuel Sanchis Guarner. Però, insisteix, se n'ha de poder parlar perquè això
també serveix per pensar fins a quin punt Catalunya té capacitat per decidir
sobre el noms en el futur. No es tracta d'excloure ningú ni d'una independència
que ens tanqui i que ens faci diferents, sinó d'esmenar una cosa curiosa: la
plaça d'Espanya al mig de Manresa des de 1939.
No ha viatjat gaire, gairebé no ha sortit mai de Manresa, però una vegada va
anar a Holanda i allà no hi ha cap plaça que es digui plaça d'Holanda, perquè ja
saben que són a Holanda, no necessiten posar aquest nom a una plaça.
També va anar un cop a França on tampoc hi ha cap plaça que porti el nom
d'aquell país, perquè ja se'n senten. En canvi aquí, ens ho recorden amb el
nom de plaça d'Espanya i mentre continuï essent així s'haurà de poder
continuar parlant d'aquests temes.
El GMERC no retira la seva proposició i demana el vot afirmatiu.
El senyor Canongia i Gerona intervé dient al GMCIU que no és cap subterfugi
de mena, el posicionament és clar: no se li vol canviar el nom a la plaça, i punt,
no fa nosa aquest nom, però és veritat que el senyor Joan Fuster es mereix el
nom d'un carrer a la ciutat. No es canvia el sentit de la proposició i, si al
GMERC li fa nosa el nom de la plaça o el nom d'Espanya i en vol parlar, se'n
pot parlar, però considera que és absurd. El senyor Mora ho ha definit bastant
clarament: ser nacionalista "enfront de", no porta enlloc. La reafirmació d'un
mateix és en positiu, buscar-se enemics a fora no porta enlloc.
En aquest punt sobta el ridícul, si se li permet l'expressió. El senyor Fontdevila
ha dit que no ha viatjat gaire i potser no cal anar massa lluny, a 800 metres a
peu des de l'Ajuntament s'arriba a la plaça de Catalunya. Potser també ens han
d'anar recordant constantment que som catalans. En aquest país la toponímia
hi és. A Terrassa hi ha la Rambla d'Egara, que és l'antic nom d'aquella ciutat i a
Barcelona hi ha la plaça de Catalunya. Cada país o cada Estat té les seves
tradicions respecte els toponímics. A Nova York els carrers són numerats. Aquí
els toponímics al principi eren bastant geogràfics o feien al.lusió als oficis. Per
tant, no cal donar-hi més voltes, al GMERC li molesta que hi hagi una plaça a
Manresa anomenada plaça d'Espanya. Si aquest és el problema, cal dir-ho clar.
De la mateixa manera, al GMS i al GMIC-V no els molesta.
No s'ha de polemitzar, al Ple es pot parlar de tot i no es tracta d'amagar res ni
de posar-se nerviós; els temes es voten i s'acorda una cosa o una altra. Unes
vegades guanyen uns i unes altres vegades, uns altres, depenent de les
combinacions que es puguin donar en aquesta sala. No passa res, això és la
democràcia.
Manifestar que s'exposa aquesta qüestió al Ple perquè aquesta plaça
s'anomena plaça d'Espanya com a conseqüència de l'entrada d'uns militars a la
ciutat per subjugar el poder escollit legítimament pel poble, malgrat que sigui
cert, s'ha de fer tenint en compte que l'Espanya de l'any 2000 no té res a veure
amb la de l'any 1939.
Recorda al senyor Fontdevila que els catalans l'any 1936 van anar a Madrid a
barallar-se per defensar Madrid. No es va tractar d'una qüestió entre Catalunya
i Espanya, sinó entre uns demòcrates i uns autoritaris i feixistes. Actualment ja
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hi torna a haver els demòcrates i no els feixistes. No ens podem enganyar, l'any
1939 i l'any 2000 no tenen res a veure. Catalunya està dins d'una Espanya
democràtica. Això es pot encaixar com es vulgui i es discutirà com calgui, però
aquesta és la realitat. Per tant, li sembla una mica fort dir que la plaça ja no
està legitimada per l'origen del seu nom.
Per això els proponents defensen la seva esmena, no per cap subterfugi, sinó
perquè s'ho creuen.
El senyor Mora i Villamate intervé dient en relació a la reflexió del senyor
Llobet que no creu que els proponents de l'esmena estiguin impedint el debat,
ja que s'està produint. També s'ha de reconèixer que de la manera en que
estava redactada la proposició no facilitava gaire el debat, ja que eludia
plantejar el tema de fons. Aquesta proposició està feta "amb la boca petita", és
a dir, pensant en quedar bé electoralment amb determinats sectors, i intentant
no quedar en una situació compromesa amb d'altres.
Per tant, des d'aquest punt de vista, el debat s'ha produït i ell l'ha plantejat amb
tota la seva realitat en la seva primera intervenció. A més, ell s'ha pronunciat
molt clarament sobre el tema de fons, en canvi, no ha vist el mateix
pronunciament per part del GMCIU. Per això creu que no es pot dir que hi hagi
un subterfugi per eludir el debat, que és bo i necessari que es produeixi.
Personalment, no li fa por parlar d'aquest tema, és necessari fer-ho, però cal
buscar la manera de parlar-ne, perquè, en el fons hi ha determinats perills. Els
qui, com ell, provenen d'una determinada tradició i d'un determinat context
cultural potser exageren o dramatitzen el tema, però creu que aquest perill és
real i que cal trobar la manera de parlar d'aquesta qüestió per no entrar en
contradicció amb nosaltres mateixos i amb la gent que viu i que treballa a
Catalunya.
El senyor Llobet i Mercadé intervé dient que efectivament, ja ha dit que el
senyor Mora s'havia posicionat, en canvi, ell diu que el GMCIU no ho ha fet. El
GMCIU ha presentat una esmena de substitució en la que diu clarament que
popularment la plaça té un o diversos altres noms. Per tant, seria bo veure si
aquesta plaça cèntrica i important de la ciutat pot respondre a la voluntat
popular i tradicional i no tant al nom oficial que té ara. És important saber si els
noms es posen democràticament o si s'imposen. No s'està parlant de si el nom
d'Espanya ha de tenir un lloc o no a la ciutat, encara no s'ha entrat en aquesta
discussió, sinó que s'està dient que una cosa és posar els noms
democràticament i una altra, imposar-los no democràticament. Aquesta és una
qüestió important i l'altra és que popularment el nom d'aquesta plaça, que està
situada en un lloc prou important de la ciutat, és un altre i és bo en la
nomenclatura fer cas dels noms populars com s'ha fet en altres llocs de
Manresa, quan s'han substituït noms anteriors per altres noms populars que
provenien de fa molt de temps.
Aquest és el posicionament del GMCIU, que potser no havia quedat clar, però
que, en qualsevol cas, ara ha volgut deixar clar.
Ell continua pensant que el debat s'ha produït i el senyor Canongia, que potser
no hi havia entrat en un primer moment, posteriorment ho ha fet.
Malgrat això, abans ha dit i ara ho repeteix, perquè és veritat, que amb aquesta
esmena de substitució s'evita votar sobre si realment s'entrarà a considerar la
possibilitat de canviar el nom de la plaça d'Espanya. Es votarà una cosa que no
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té res a veure, ja que en cap moment es parla de continuar donant el nom de
plaça d'Espanya a aquell indret.
Suposa que ha d'entendre que no es retira l'esmena, per tant, potser és un
ignorant, però demana al president que se li clarifiqui què vol dir una esmena
de substitució, ja que considera que les esmenes de substitució han de fer
referència al mateix tema que el de la proposició, i, en aquest cas, la proposició
del GMERC és sobre el nom de l'actual plaça d'Espanya de Manresa i l'esmena
de substitució no fa referència al nom de la plaça, en absolut.
Per tant, insisteix, formalment està clar que l'esmena presentada pel GMS i pel
GMIC-V no és una esmena de substitució, ja que si fos així significaria que
davant de qualsevol tema que es proposa per debatre al Ple, un determinat
grup pot presentar una proposició totalment diferent com a esmena de
substitució per evitar que es voti la primera.
Considera que això no és correcte des del punt de vista de la legitimitat de tots
els grups municipals per portar temes a votació en el Ple municipal.
Si la proposició del GMERC és sobre el nom de la plaça d'Espanya, la
presentada pel GMS i pel GMIC-V no és una esmena de substitució. Per tant,
demana que s'aclareixi aquesta qüestió perquè el GMCIU no pot participar en
una votació de manera incorrecta, ja que no es pot votar el que realment
s'havia de votar.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que, quan el senyor Fontdevila diu
que el nom de la plaça està polititzat des de l'any 1939, ell diria que més que
polititzat el que passa és que va ser imposat, que és molt diferent.
En qualsevol cas, li diria que moltes de les imposicions que es van produir
durant els anys 1939, 1940 i 1941, i que els manresans no van veure amb bons
ulls, es van canviar en el nostre país en el moment de recuperar les llibertats
amb l'arribada de la democràcia. La plaça d'Espanya va semblar bé i continua
semblant bé a molts ciutadans de Manresa.
Per tant, insisteix, no es pot dir que va ser un nom polititzat, sinó que es va
tractar d'una imposició, que és molt diferent.
En tot cas, és el GMERC qui està polititzant el tema amb aquest tipus de
proposicions, que li sembla molt legítim presentar i de les que se'n pot parlar.
Pel que fa a l'escriptor a qui es fa referència, una cosa és que n'hagi sentit
parlar per la seva celebritat i una altra, que conegui a fons el seu volum literari.
Sap molt bé que el senyor Joan Fuster fumava molt, com ha dit el senyor
Fontdevila, i que va néixer a la localitat de Sueca, però no ho ha llegit tot
d'aquest escriptor. Ho diu pels contundents comentaris que ha fet el senyor
Fontdevila dient que se n'alegra molt del que tothom sap de l'escriptor, i el fet
és que saben el que els permet la seva cultura bàsica.
Però, insisteix, és el GMERC qui està polititzant el tema. L'any 1939 es va
imposar aquest nom, quan es van recuperar les llibertats amb l'arribada de la
democràcia, els ciutadans de Manresa van canviar tot allò que no els va
semblar bé. El nom de plaça d'Espanya els va semblar bé en aquell moment i
diria que actualment la majoria de manresans hi continuen estant d'acord.
Respecte el comentari del GMCIU sobre l'esmena de substitució, respecte a la
qual ha dit que no s'assembla a la proposició presentada pel GMERC, ell no és
ningú per defensar l'esmena, però diria que la proposició fa moltes referències
a la figura de Joan Fuster. Per tant, diria que el GMCIU només s'ha fixat en el
concepte de plaça d'Espanya sense importar-li res més. Quan es proposa una
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esmena de substitució a una proposició s'ha de tenir en compte tot el contingut
de la proposició inicial. En tot cas serà el secretari qui argumentarà si és així o
no, però personalment considera que l'esmena de substitució està en la línia
correcta, ja que el nom de Joan Fuster apareix tantes vegades com el de plaça
d'Espanya.
Al GMPP li sembla bé que es parli d'aquest tema al Ple de la Corporació i que
es manifesti la conformitat o disconformitat, com es pot fer amb qualsevol altre
tema. No ha dit en cap moment que no s'hagués de fer aquest debat, sinó que
li semblava malament utilitzar la figura d'un escriptor amb renom per parlar
d'aquesta qüestió; hi ha altres sistemes per fer-ho.
Respecte a la necessitat o no de tenir una plaça anomenada d'Espanya, ja se li
ha contestat al senyor Fontdevila quan s'ha dit que també existeix la plaça de
Catalunya, de la qual ens sentim orgullosos.
El GMPP votarà afirmativament l'esmena de substitució presentada pel GMS i
pel GMIC-V, perquè entén perfectament que amb ella s'està dient que el nom
de plaça d'Espanya és correcte, que ha de continuar amb el mateix nom i, en
tot cas, la designació d'un carrer amb el nom de Joan Fuster ha de quedar fora
d'aquesta polèmica.
El senyor Fontdevila i Subirana intervé dient que quan abans ha manifestat la
seva sorpresa pel coneixement que té el senyor Javaloyes del senyor Joan
Fuster, ho ha fet amb humilitat i veu que el portaveu del GMPP ha llegit aquest
escriptor més que ell, que no és un gran coneixedor de l'obra "fusteriana". Però
li voldria recomanar al senyor Javaloyes, si li ho permet, en primer lloc que
perseveri, i en segon lloc que en tregui més profit.
En qualsevol cas, el senyor Javaloyes ha intentat separar la imposició, de la
política i no es pot fer aquesta separació, perquè es tracta d'una imposició
política. Un cosa diferent és que l'any 1980 ja va sortir aquest tema i que
actualment encara hi ha prou manresans que hi estan d'acord.
Això no impedeix que algun dia, des de la plena llibertat, de la mateixa manera
que pot no haver-hi la plaça d'Espanya, com a conseqüència dels procediments
que hauran seguit els dos pobles, potser hi haurà una via, avinguda, plaça o
carrer que es dirà "d'Espanya" o "dels Espanyols", com podria haver passat
l'any 1936. El senyor Canongia ha recordat abans que hi va haver catalans en
defensa de la República que van anar al front de Madrid. En aquell moment no
hauria costat gaire decidir posar el nom de plaça d'Espanya, perquè
probablement l'any 1936 la simbologia era molt diferent. En qualsevol cas, els
fets van ocórrer com s'ha explicat i el GMERC manté la seva proposició. Entén
la voluntat i l'evolució de l'esmena presentada pel GMS i pel GMIC-V, que viu
de la proposició del senyor Joan Fuster, i a la qual aplicaria el correctiu del
senyor Mora del GMIC-V respecte a "passar de puntetes" sobre el tema de la
plaça d'Espanya.
Li agradaria acabar amb un darrer comentari: abans de començar el Ple no
sabia qui faria el comentari, però sabia que apareixeria com a argument a la
Sala el fet que existeix la plaça de Catalunya. Encara hi podria haver hagut
l'acritud de dir que també hi ha a Manresa l'avinguda dels Països Catalans.
Aquest és un símptoma d'irregularitat tan clar com el de la plaça d'Espanya. A
partir de quin moment comencen a aparèixer els noms de plaça de Catalunya,
carrer de Barcelona a Manresa o a altres pobles del País? si s'hi fixen, veuran
que sempre respon a un procés de resposta a les places d'Espanya,
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aparegudes acabada la guerra. Quedaria sobretot vinculat al romanticisme, a
finals del segle XIX amb la presència a Barcelona i també a Manresa dels
carrers d'Aragó, de Mallorca, però posteriorment hi ha hagut la voluntat de
mantenir aquestes referències. Aquesta és doncs una resposta i perquè hi
hagués normalitat no tan sols no hauria d'existir la denominació de plaça de
Catalunya, sinó que sobretot no hi hauria d'haver la de plaça d'Espanya, o es
faria com a Argentina, on no hi ha anat, però sap que hi ha una avinguda que
s'anomena "de los Incas". De la mateixa manera, aquí podria existir l'avinguda
dels "Celtibers".
Finalment, si mai s'ha de continuar parlant d'aquest tema, voldria deixar clar al
senyor Mora que el GMERC no és nacionalista "en contra de", malgrat que
s'autoqualifiqui com a nacionalista d'esquerra. És més, al GMERC li agradaria
no haver de militar en el nacionalisme i poder ser, tranquil.lament, com en tants
altres llocs del món, senzillament d'esquerres. Cal tenir en compte aquests
aspectes, amb la voluntat que algun dia no s'hagin de tenir en compte. Segur
que el senyor Mora l'entendrà si li diu que tradicionalment en la lluita de
classes, per aconseguir que no hi hagi classes socials, cal començar per tenir
consciència de la pròpia classe. Aquest procés, que també es podria aplicar en
el procés de l'alliberament de les dones, dient que per aconseguir un món
sense distinció de gèneres cal començar per tenir consciència del propi gènere,
en l'evolució que es pretén d'un món sense "ismes", en aquest cas, sense
nacionalismes, malgrat tot i per paradoxal que sembli, cal començar tenint
consciència, fent valer i donant a conèixer la nostra consciència de poble. Li
agradaria que arribés algun dia en que no hagués de donar explicacions ni
hagués de demanar noms dins de la línia nacionalista, per limitar-se a ser, en la
mesura del possible, senzillament un ciutadà amb un criteri d'esquerres.
El senyor Canongia i Gerona intervé dient que no voldria allargar
innecessàriament el debat, perquè ja ha quedat prou clar per part de tots, però
si el secretari li ho permet, i per deixar tranquil el GMCIU, proposa una esmena
in voce a l'esmena presentada pel GMS i pel GMIC-V, tenint en compte que
sembla ser que en ella els grups proponents només fan referència a una part
de la proposició del GMERC i no a les dues parts.
L'esmena seria la següent: a la part resolutòria del text de l'esmena de
substitució presentada pel GMS i pel GMIC-V a la proposició del GMERC, on
diu "Reservar el nom de Joan Fuster..." hauria de dir "Mantenir el nom de plaça
d'Espanya i reservar el nom de Joan Fuster...".
No sap si és possible formular aquesta esmena in voce, però la proposa per
tranquil.litzar el GMCIU, que sembla ser que interpreta que és un subterfugi i
per deixar clar que aquesta és la voluntat dels proponents que no han pretès en
cap moment canviar el nom de plaça d'Espanya.
El secretari pren la paraula i explica que els motius fonamentals pels quals
s'exigeix la presència d'un secretari en una Sala de Plens són els de la fe
pública i el de l'assessorament legal preceptiu, exclusivament o per poca cosa
més.
Si entenem que la consulta s'enquadra dins del que seria l'assessorament legal
preceptiu, hauria de dir que l'esmena reuneix tots els requisits formals que la
Llei exigeix per a una esmena.
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L'esmena, seguint el criteri tradicional de definició de gènere pròxim, diferència
específica, efectivament és una esmena perquè proposa la modificació d'un
text; i és de substitució, diferència específica perquè en el propi text ja es diu
que pretén substituir-ne una altra.
La secretaria no pot entrar en conceptes subjectius perquè pot assegurar que,
com a jurista, podria ser capaç d'esgrimir tota una línia argumental a favor de
que sí es veritat que és una esmena de substitució, com de la mateixa manera,
podria esgrimir tot el contrari.
Per tant, no és aquesta la funció de la secretaria.
Pel que fa referència a la possibilitat de formular una esmena in voce,
efectivament és perfectament possible i si el senyor Canongia la formula, així
quedarà reflectida en acta i es votarà com a tal. Es tractaria, doncs, d'una
esmena in voce a l'esmena de substitució presentada pel GMS i pel GMIC-V a
la proposició presentada pel GMERC.
El senyor Llobet i Mercadé intervé dient que suposa que ha donar per entès
que el que se sotmet a votació és "Mantenir el nom de plaça d'Espanya i
reservar el nom de Joan Fuster ...", i, per tant, el GMCIU hi votarà
negativament.
L'alcalde pregunta al secretari l'ordre de la votació.
El secretari explica que cal votar en primer lloc la primera esmena de
substitució que s'ha presentat a la Secretaria, que és la corresponent al GMS i
al GMIC-V, a la que s'incorpora l'esmena in voce que ha exposat el senyor
Canongia.
L'alcalde disposa la votació de l'esmena del GMS i del GMIC-V que diu:
"Mantenir el nom de plaça d'Espanya i reservar el nom de Joan Fuster per a un
carrer o plaça de la ciutat que encara no tingui assignat un nom definitiu, o bé
que estigui pendent d'urbanització."
Sotmesa a votació l'esmena de substitució presentada pel GMS i pel GMIC-V, a
la proposició presentada pel GMERC, amb l'esmena in voce incorporada,
s'aprova per 14 vots afirmatius (11 GMS, 1 GMIC-V i 2 GMPP) i 11 vots
negatius (8 GMCIU i 3 GMERC) i, per tant, es declara acordat el següent:
Mantenir el nom de plaça d'Espanya i reservar el nom de Joan Fuster per a un
carrer o plaça de la ciutat que encara no tingui assignat un nom definitiu, o bé
que estigui pendent d'urbanització.
Com a conseqüència del resultat de la votació, la proposició presentada pel
GMERC, i l'esmena de substitució presentada pel GMCIU decauen.
L'alcalde agraeix als grups municipals el to del debat, que ha estat molt
correcte.
8.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS
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L'alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència dels quatre
assumptes sobrevinguts presentats, la qual s’aprova per unanimitat dels 25
membres presents, de conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG
781/1986 i l’art. 51.1.e) del ROM.
L'alcalde disposa la lectura, el debat i la votació conjunts dels dictàmens
sobrevinguts número 8.1 i 8.2.
8.1

A ARRENDAR AL SENYOR MAIMOUN OUALI, PER UN TERMINI
D'UN ANY L'HABITATGE PROPIETAT D'AQUEST AJUNTAMENT
SITUAT AL CARRER MESTRE ALBAGÉS, NÚMERO 4-6, 1R., 1A.

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde accidental, del dia 15 de
juny del 2000 que, transcrit, diu el següent:
"Atès que en data 12 de juny de 2000 la cap de servei dels Serveis d’Acció
Ciutadana ha emès un ofici sol·licitant que es procedeixi a tramitar un
contracte d’arrendament a favor del senyor MAIMOUN OUALI, en un dels pisos
situats al carrer Mestre Albagés que actualment té l’Ajuntament.
Donat que segons informe social adjunt a l’esmentat ofici, emès per
l’educadora especialitzada de la seva zona, el senyor MAIMOUN OUALI
necessita un pis de segona ocupació per tal d’evitar l’increment del nivell de
tensió i rebuig que han patit.
Atès que l’Ajuntament és propietari d’un habitatge al carrer Mestre Albagés
número 4-6, 1r. 1a., que segons acord de Ple de data 17 d’abril de 2000 va ser
desafectat del servei públic i adscrit als béns patrimonials del municipi, donada
la necessitat de disposar d’habitatges per a usos socials.
Atès que l'art. 72.3 del Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya
exclou la necessitat d'obtenir rendibilitat, i els sistemes de selecció de la
subhasta i concurs, en qualsevol arrendament de béns patrimonials que tinguin
causa en la prestació de serveis socials.
Atès l’informe emès pel cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni.
Atesa la urgència que revesteix aquest expedient.
Com a alcalde president accidental, proposo al Ple de la Corporació l’adopció
del següent
ACORD
PRIMER. Arrendar al senyor MAIMOUN OUALI, per un termini d’un any
comptat a partir de la data de signatura del contracte d’arrendament, i
mitjançant el pagament mensual de 15.000 PTA, l’habitatge propietat d’aquest
Ajuntament situat al carrer Mestre Albagés número 4-6, 1r. 1a.
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Arribat el dia del venciment del contracte, aquest es prorrogarà obligatòriament
per terminis anuals fins que l'arrendament arribi a una durada màxima de 5 anys,
de conformitat amb l'article 9 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre,
d'arrendaments urbans.
L'esmentat arrendament en cap cas suposa l'adquisició de cap dret sobre
l'habitatge, i s'efectua amb la finalitat que el senyor MAIMOUN OUALI l'utilitzi
com a habitatge per al seu propi ús.
SEGON. Aprovar el conveni adjunt, que regula el contingut de l'arrendament
amb les condicions i obligacions que assumeix el senyor MAIMOUN OUALI, en
la seva qualitat d'arrendatària.
TERCER. Facultar el senyor alcalde president per a la signatura de la
documentació necessària per a l'efectivitat d'aquest acord."
8.2

ARRENDAR A LA SENYORA OLGA ALSINA EVANGELIO, PER UN
TERMINI D'UN ANY L'HABITATGE PROPIETAT D'AQUEST
AJUNTAMENT SITUAT AL CARRER MESTRE ALBAGÉS, NÚMERO
4-6, 3R., 2A.

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde accidental, del dia 15 de
juny del 2000 que, transcrit, diu el següent:
"Atès que en data 12 de juny de 2000 la cap de servei dels Serveis d’Acció
Ciutadana ha emès un ofici sol·licitant que es procedeixi a tramitar un
contracte d’arrendament a favor de la senyora Olga Alsina Evangelio, en un
dels pisos situats al carrer Mestre Albagés que actualment té l’Ajuntament.
Donat que segons informe social adjunt a l’esmentat ofici, emès per
l’educadora especialitzada de la seva zona, la senyora Olga Alsina Evangelio
necessita un pis de segona ocupació per tal de garantir la seva protecció, així
com per facilitar la seva autonomia personal.
Atès que l’Ajuntament és propietari d’un habitatge al carrer Mestre Albagés
número 4-6, 3r. 2a., que segons acord de Ple de data 17 d’abril de 2000 va ser
desafectat del servei públic i adscrit als béns patrimonials del municipi, donada
la necessitat de disposar d’habitatges per a usos socials.
Atès que l'art. 72.3 del Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya
exclou la necessitat d'obtenir rendibilitat, i els sistemes de selecció de la
subhasta i concurs, en qualsevol arrendament de béns patrimonials que tinguin
causa en la prestació de serveis socials.
Atès l’informe emès pel cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni.
Atesa la urgència que revesteix aquest expedient.
Com a alcalde president accidental, proposo al Ple de la Corporació l’adopció
del següent
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ACORD
PRIMER. Arrendar a la senyora Olga Alsina Evangelio, per un termini d’un any
comptat a partir de la data de signatura del contracte d’arrendament, i
mitjançant el pagament mensual de 15.000 PTA, l’habitatge propietat d’aquest
Ajuntament situat al carrer Mestre Albagés número 4-6, 3r. 2a.
Arribat el dia del venciment del contracte, aquest es prorrogarà obligatòriament
per terminis anuals fins que l'arrendament arribi a una durada màxima de 5 anys,
de conformitat amb l'article 9 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre,
d'arrendaments urbans.
L'esmentat arrendament en cap cas suposa l'adquisició de cap dret sobre
l'habitatge, i s'efectua amb la finalitat que la senyora Olga Alsina Evangelio
l'utilitzi com a habitatge per al seu propi ús.
SEGON. Aprovar el conveni adjunt, que regula el contingut de l'arrendament
amb les condicions i obligacions que assumeix la senyora Olga Alsina
Evangelio, en la seva qualitat d'arrendatària.
TERCER. Facultar el senyor alcalde president per a la signatura de la
documentació necessària per a l'efectivitat d'aquest acord."
Donat que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde sotmet els
dictàmens directament a votació i s'aproven per unanimitat dels 25 membres
presents.
8.3

MODIFICAR LA FORMA DE GESTIÓ DEL SERVEI DEL CENTRE DE
MEDICINA DE L'ESPORT, QUE PASSA DE GESTIÓ DIRECTA
ORDINÀRIA A GESTIÓ INDIRECTA MITJANÇANT LA MODALITAT
DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA, APROVAR EL PLEC DE
CLÀUSULES
I
L'EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ
CORRESPONENTS.

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde accidental, del dia 15 de
juny del 2000 que, transcrit, diu el següent:
"Atès que la cap de servei dels Serveis d'Acció Ciutadana ha emès diversos
informes sobre la proposta de tramitació de la concessió administrativa del
servei del Centre de Medicina de l'Esport, mitjançant procediment negociat.
Atesos els informes emesos pel cap dels Serveis Financers i pel cap de la
Unitat de Contractació i Patrimoni.
Atès que els serveis tècnics municipals han procedit a l'elaboració d'un projecte
de plec de clàusules administratives que regirà aquest servei públic.
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De conformitat amb l’article 160.2 lletra d) de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de
contractes de les administracions públiques, l'alcalde president proposa al Ple
de la Corporació, l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Modificar la forma de gestió del servei del Centre de Medicina de
l'Esport que passa de gestió directa ordinària a gestió indirecta mitjançant la
modalitat de concessió administrativa.
SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques que regiran la
concessió administrativa del servei del Centre Municipal de Medicina de l’Esport.
TERCER. Aprovar l’expedient de contractació de la concessió administrativa
del servei del Centre Municipal de Medicina de l'Esport, per un període de 5
anys comptats a partir del dia en què s’estengui l’acta d’inici, a adjudicar per
procediment negociat i amb una subvenció per al primer any de la concessió
igual a 3.000.000 PTA (18.030,36 EUR).
QUART. Sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies l'expedient de
modificació del sistema de gestió del servei i el plec de clàusules, aprovats
respectivament en els punts primer i segon d’aquest acord, mitjançant anunci a
publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya i en el tauler d'anuncis de la corporació.
CINQUÈ. Facultar el senyor alcalde per a la signatura de la documentació
necessària per a l’acompliment de l’expedient."
El senyor Empez i García pren la paraula i explica que l'equip de govern està
plenament satisfet del servei que ofereix el Centre de Medicina de l'Esport i
dels professionals que en tenen cura; el fet que durant l'any 1999 s'hagin
realitzat 1.512 revisions, n'és un exemple.
Tanmateix, l'increment de les pràctiques esportives que s'ha produït en els
darrers anys també ha comportat un increment molt important de peticions
d'expedició de certificats mèdics necessaris per federar-se o per la tranquil.litat
de fer esport de lleure.
Aquests certificats es poden signar després de fer unes proves mèdiques i
d'esforç que no pot fer qualsevol i, per tant, aquesta demanda ha provocat que
el Centre de Medicina de l'Esport tingui problemes per atendre amb tot el rigor
necessari l'allau de peticions externes que té.
L'equip de govern creu que la millor manera de donar una resposta adient a
aquesta demanda massiva de certificats és modificar la gestió del centre i ferho mitjançant una concessió administrativa.
Per aconseguir que el servei que presta el Centre de Medicina de l'Esport sigui
igual o millor que l'actual, l'Ajuntament pretén atorgar la concessió
administrativa a una entitat sanitària de la ciutat.
Per això, demana el vot afirmatiu a l'aprovació d'aquest plec de clàusules
administratives.
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El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i diu que no és veritat que cal
realitzar la concessió administrativa perquè hi ha una necessitat d'atendre més
demanda a la qual no s'ha pogut donar resposta. Entén el que pretén fer l'equip
de govern, i el GMCIU votarà afirmativament el plec de clàusules perquè està
d'acord amb la seva decisió, però creu que no es pot justificar d'aquesta
manera, perquè no és la forma correcta.
Es resolt d'aquesta manera perquè durant cinc anys l'actual equip de govern ha
estat incapaç de fer inversions per mantenir o per millorar el Centre de
Medicina de l'Esport. Cal reconèixer-ho, és fàcil i no cal buscar una vegada
més un subterfugi per no voler atendre i arribar al debat d'aquesta qüestió.
Aquest és un tema que l'equip de govern ha estat madurant durant molt de
temps considerant si funcionava o no el servei, i el que ha passat durant aquest
temps ha provocat que una sèrie de revisions que es practicaven al Centre de
Medicina del Congost, d'un determinat nivell no es fessin bé, perquè han sorgit
problemes amb la cinta contínua i amb la resta de material.
Hi ha hagut problemes en la realització de les proves de revisió de nivell A per
la manca de disposició del material tècnic necessari.
Per tant, la decisió de fer la concessió administrativa s'ha adoptat per
solucionar un problema de manca d'inversió.
El senyor Empez no ho ha explicat, però és bo que els membres del Ple i la
ciutat sàpiguen que actualment aquest és l'únic centre de nivell 2 de medicina
de l'esport que hi ha a Catalunya. Aquest fet hauria de fer-nos sentir molt més
orgullosos del que demostra el senyor Empez amb les seves manifestacions, ja
que és important.
Pel que fa al plec de clàusules administratives, s'atreviria a dir que a l'equip de
govern li ha costat tant tirar endavant aquest tema que no s'ha pogut incloure a
l'ordre del dia del Ple i ha hagut de presentar-se com a assumpte sobrevingut,
tenint en compte que fa molts dies que es parla d'aquesta qüestió.
També hi ha algun aspecte concret que no entén, en concret en el Capítol II, la
clàusula 12a. preveu la creació d'una comissió de seguiment que estarà
integrada pel regidor d'Esports, el d'Administració i tres membres del comitè
científic (dos metges i un esportista), i ell pregunta: actualment hi ha un
esportista al comitè científic? Potser s'haurà de crear un nou comitè científic.
Quant a les tarifes, s'ha aplicat en dos anys un augment del 25 per 100, és a
dir, del cost de la revisió mèdica. La revisió de tipus A costarà 12.500 pessetes
i se li podrà dir que aquest és el preu del mercat, però la voluntat de
l'Ajuntament ha estat sempre la de donar un servei. Malgrat que a aquesta
Administració li costava cada any entre 6 i 7 milions de pessetes, cal tenir en
compte que hi ha molt altres serveis a la ciutat que generen dèficit. En els
serveis s'hi creu o no s'hi creu, però si es creu en altres serveis perquè no es fa
el mateix amb aquest? no és important per a l'equip de govern?
En l'apartat de exempcions i bonificacions en les tarifes, el punt que preveu les
tarifes reduïdes per als membres del Consell Esportiu del Bages, fins a un
màxim de 250 persones, potser s'hauria de canviar el redactat, ja que la
denominació de membres pot portar a confusió. Potser seria més adient dir
participants en les competicions organitzades pel Consell Esportiu del Bages, ja
que els membres del Consell són els qui formen la Junta.
Malgrat tot, i com ja ha dit abans, el GMCIU votarà afirmativament el dictamen
perquè considera que aquesta és una manera de solucionar aquest tema, i
demana que s'introdueixin les esmenes que ha proposat.
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El senyor Empez i García intervé i diu que la situació no és exactament com
l'ha explicat el senyor de Puig, malgrat que és cert que durant aquest darrer
any hi ha hagut problemes sobretot amb una màquina important per fer l'exacte
desenvolupament de les revisions. L'Ajuntament, en general i no tan sols en
aquest servei, quan té una avaria, malauradament no rep la resposta que
voldria. Això crea molts problemes a l'hora de fer esperar la gent. Però aquesta
no és una situació nova, sinó que ha estat sempre així.
Pel que fa al plec de clàusules, el senyor de Puig té raó quan diu que no és
correcta la denominació de membre del Consell Esportiu del Bages en l'apartat
d'exempcions i bonificacions en les tarifes, per tant, es modificarà aquest punt,
perquè quedi clar que no és per al president i els membres, sinó per als nens o
escolars.
De la mateixa manera, també hi ha 250 places reservades per als nens de les
escoles esportives municipals.
També es podran realitzar revisions d'alt nivell de mutu acord entre
l'Ajuntament i l'entitat que tingui al seu càrrec aquest servei. L'expedició a
l'Himàlaia, n'és un exemple clar. En aquest cas es practicaria una revisió del
tipus A i es procuraria que fos totalment gratuïta per part de l'Ajuntament i a
càrrec de l'entitat titular de la concessió.
Considera que aquesta concessió és bona perquè l'Ajuntament queda bastant
protegit respecte a l'actual situació i, per molt que aquesta Administració fes
inversions per tirar endavant aquest servei, no podia atendre l'actual l'allau de
demandes de revisió.
Per això, és molt millor que sigui una entitat sanitària qui presti aquest servei en
lloc de l'Ajuntament. Aquesta Administració, però, continua essent-ne el titular i
està previst el rescat de la concessió en cas que aquesta no funcioni.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que el GMPP sempre ha manifestat
al regidor senyor Empez que el servei del Centre de Medicina de l'Esport,
malgrat estar concebut exclusivament per valorar l'estat físic de l'esportista,
s'hauria d'ampliar per atendre les seves lesions.
Aquest aspecte no s'ha recollit en el plec de clàusules i, per tant, el GMPP vol
deixar constància que li sap greu, ja que els esportistes que pateixen
contractures musculars o distensions per la pràctica de l'esport necessiten anar
a un centre adequat. Aquest servei, ampliat, podria atendre aquestes
situacions.
Malgrat això, tenint en compte que és necessari fer aquesta concessió per
millorar el servei, el GMPP votarà afirmativament el dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents i, per tant, amb el quòrum que determina l'article 47.3.f) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 112.3.g)
de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.
8.4

AUTORITZAR A LA SOCIETAT FOMENT DE LA REHABILITACIÓ
URBANA DE MANRESA, S.A. PER CONCERTAR UN PRÉSTEC
HIPOTECARI A LLARG TERMINI PER UN IMPORT DE 38.470.909
PTES. AMB L'ENTITAT BANCO DE SANTANDER CENTRAL
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HISPANO, S.A. PER FINANÇAR LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE
L'EDIFICI SITUAT AL CARRER TAHONAS, 18.
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del dia 19 de juny del 2000
que, transcrit, diu el següent:
"L’article 55 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre Reguladora de les Hisendes
Locals, en la redacció que li donà l’article 59.1 de la Llei 50/1998 de 30 de
Desembre de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre Social que disposa
que: els organismes autònoms i les societats mercantils locals precisaran la
prèvia autorització del Ple de la Corporació i informe de la Intervenció per a la
concertació d’operacions de crèdit a llarg termini.
Per escrit de data 13 de juny de 2000 del gerent, en Josep Armengol i Tatjé, de la
societat Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, S.A. es dóna trasllat dels
acords del Consell d’Administració de data 6 de juny de 2000, en el sentit de
sol·licitar al Ple de l’Ajuntament l’autorització per a concertar un préstec hipotecari
a llarg termini pel finançament de les obres de rehabilitació de l’edifici situat al
carrer Tahones, 18.
Vist l’informe de Gestió de la Tresoreria General de data 13 de juny de 2000 i
l’informe preceptiu del Sr. Interventor de data 16 de juny de 2000.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels acords
següents:
PRIMER.- Autoritzar a Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, S.A., per
concertar un préstec hipotecari a llarg termini per un import de 38.470.909 ptes.,
amb Banco de Santander Central Hispano, S.A., per a finançar les obres de
rehabilitació de l’edifici situat al carrer Tahones, 18; amb les següents condicions:
-

Tipus interès: Nominal 3,8127%, fixe. T.A.E. 3,88%.

-

Termini: 28 anys, Els tres primers seran de carència i els vint-i-cinc anys
restants d’amortització.

-

El préstec a concertar és de protecció oficial per a la promoció d’habitatges
de lloguer, a l’empara del R.D. 1186/98 i del conveni signat per les entitats
bancàries i d’estalvi amb la Generalitat de Catalunya en relació al Pla
d’Habitatge 1998-2001

SEGON: Notificar a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de
Catalunya, en el termini dels primers deu dies del mes següent al de la
formalització del préstec, i per mitjà de la tramesa dels models CL1, CL2, CL3,i
CL4.4; tot això d’acord amb el que disposen els articles 1 i 2 de l’Ordre de 28 de
juny de 1999, sobre desplegament del Decret 94/1995, de 21 de febrer, en
matèria de tutela financera d’Ens locals."
El senyor Perramon i Carrió pren la paraula i explica que es tracta de la petició
d'autorització al Ple per finançar, a través d'un préstec, les obres de rehabilitació
del carrer Tahonas número 18. Es tracta de vuit habitatges de lloguer.
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En el dictamen es recull un acord del Consell d'Administració de la societat
FORUM, S.A., per tant, espera que es voti afirmativament.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents.
9.

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS

9.1

PREGUNTA DEL GMCIU SOBRE ELS AJUTS ECONÒMICS QUE
PERCEBEN ELS ESPORTISTES

El secretari dóna compte de la pregunta del dia 19 de juny del 2000 que,
transcrita, diu el següent:
"En la darrera jornada de debat del Pla d'Actuació Municipal, el corresponent
representant de l'equip de govern, davant de la proposta de CiU d'ajudar
econòmicament esportistes de nivell per tal que puguin continuar entrenant el
més a prop possible de la ciutat i puguin continuar defensant els colors dels
equips manresans, va afirmar que això ja s'estava fent i que rebien aquests
ajuts uns 4 ó 5 esportistes.
Davant d'aquesta resposta, el Grup Municipal de C i U formula les preguntes
següents:
1. Quins són aquests esportistes i quina és la seva especialitat?
2. Amb quins criteris s'han donat aquests ajuts?
3. Si no existeix cap normativa que reguli la qüestió, i per tal d'evitar que la
concessió d'ajuts sigui un tema massa subjectiu, pensa l'equip de govern
redactar una normativa sobre el particular?"
El senyor Empez i García respon al primer apartat de la pregunta en base a
les dades de 1999, ja que les del 2000 encara no estan elaborades. Els
esportistes són Albert Bellès, que fa Jet Ski; Erik Hernández, que fa Bike Trial;
Andreu Vivó, que fa gimnàstica; Xavier Bonet, que fa parapent; l'equip de
Triatló abans del Club Natació Manresa. Respecte l'any 2000, podria esmentar
l'expedició de l'Everest 2000.
Quant al segon apartat de la pregunta sobre els criteris per atorgar els ajuts,
tenint en compte que es tracta d'esportistes que normalment no estan vinculats
a un club perquè desenvolupen un esport minoritari, se'ls ha demanat una
relació de les activitats que van fer l'any anterior i la programació per a aquest
any.
Pel que fa al tercer apartat de la pregunta sobre l'existència de normativa que
reguli aquesta qüestió, ha de contestar que no existeix, però totes les
subvencions passen per la Comissió Informativa del Sac on s'expliquen els
motius pels quals s'atorguen i es respon a les consultes que pugui formular
qualsevol dels seus membres. Fins i tot, quan es dóna informació per escrit s'hi
ajunta l'expedient de sol.licitud de subvenció.
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El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que el senyor Empez no ha
contestat el tercer apartat de la pregunta que diu el següent: "... pensa l'equip
de govern redactar una normativa sobre el particular?". També pregunta si
l'explicació del regidor delegat d'Esports constarà en acta, ja que a ell li ha estat
impossible escriure tota la informació que ha donat.
El senyor Empez i García insisteix, dient no.
9.2

PREGUNTA DEL GMCIU SOBRE LA
DESTINATS A EQUIPAMENTS ESPORTIUS

REDUCCIÓ

D'ESPAIS

El secretari dóna compte de la pregunta del dia 19 de juny del 2000 que,
transcrita, diu el següent:
"Amb posterioritat a l'aprovació del Pla General d'Ordenació Urbana de
Manresa, l'equip de govern ha acordat una sèrie de convenis urbanístics per
privatitzar part dels espais que el PGOU havia reservat en llocs cèntrics de la
ciutat per a equipaments.
En aquest sentit, podem recordar, entre altres, l'equipament del costat de
l'Institut Lluís de Peguera, el de la cruïlla entre al carretera del Pont de Vilomara
i el carrer Jacint Verdaguer o el de davant de la Florinda.
Precisament en aquest darrer cas ha sorgit un enfrontament entre l'Associació
de Veïns de Valldaura i l'equip de govern, ja que els representants de l'AVV
tenen la sensació d'haver estat enganyats.
És per aquest motiu que el Grup Municipal de C i U formula les preguntes
següents:
1. Davant de la reducció d'espai destinat a equipament esportiu en el solar de
davant de la Florinda, va agafar l'equip de govern algun compromís sobre al
resta de l'equipament amb l'Associació de Veïns de Valldaura?
2. En cas que al resposta sigui afirmativa, quin és el contingut d'aquest
compromís?
3. Si el compromís existeix realment, està l'equip de govern disposat a complirlo?"
El senyor García i Comas diu que abans de respondre la pregunta ha de dir
que el redactat de la part expositiva del text de la pregunta no és del tot
correcte, ja que els convenis als quals es fa referència no es van acordar amb
posterioritat, sinó que anaven amb el mateix Pla General. Per tant, no hi ha
modificacions d'aquest Pla General, sinó que els acords sobre aquests terrenys
ja estaven previstos en el Pla General.
Un d'aquests convenis feia referència a la Florinda. S'obtenia la propietat d'un
terreny destinat a equipaments i se li atorgava una edificabilitat concreta.
El Pla General preveu la dotació d'equipament esportiu en aquest terreny.
Encara no se sap quin tipus d'equipament esportiu hi anirà, però cal tenir en
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compte que s'ha de compatibilitzar amb la necessitat d'ampliació d'equipament
de la Policia Local.
Per tant, en aquest moment en que hi ha la previsió de fer una reordenació o
un replanteig de tots els equipaments esportius de la ciutat, previstos en el Pla
d'Actuació Municipal, es posa en joc aquest terreny.
Pel que fa al cas de Valldaura, aquest tipus d'equipament esportiu haurà de ser
compatibilitzat i haurà de posar-se en funció de tots els serveis que té el barri,
pel que fa als esportius.
Cal tenir en compte que molt a prop hi ha l'equipament de la Pirelli, consistent
en una pista poliesportiva descoberta, il.luminada i amb bastants serveis.
Per tant, en aquest moment s'està treballant en la manera en que quedarà
aquest espai i en la previsió d'urbanització que tindrà, d'acord amb el Pla
d'Actuació Municipal, ja que l'obligació del propietari es limita a l'entrega del
terreny.
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que el GMCIU ha preguntat "... va
agafar l'equip de govern algun compromís sobre la resta de l'equipament amb
l'Associació de Veïns de Valldaura?, només vol que se li respongui "sí" o "no", i
el senyor García ha explicat moltes coses però no ha donat resposta a aquesta
pregunta, o potser ha estat ell que no l'ha entès.
El senyor García i Comas respon que no hi ha un compromís, sinó un
aclariment, que es va publicar en un butlletí de l'Associació de Veïns, en el qual
es deia que aquest terreny estava destinat a equipament esportiu pel Pla
General. Això no preveu, però amb quin tipus d'equipament es dota el terreny.
El Pla General qualifica el terreny com a esportius, sanitaris, etc., però no
preveu quin equipament concret s'hi ubicarà.
Per tant, el compromís és el que preveu el Pla General.
9.3

PREGUNTA DEL GMCIU SOBRE LES MESURES ADOPTADES PER
L'EQUIP DE GOVERN RESPECTE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA A
LA CIUTAT

El secretari dóna compte de la pregunta del dia 19 de juny del 2000 que,
transcrita, diu el següent:
"Amb l'arribada de l'estiu, la problemàtica generada per un excés de sorolls
augmenta a la ciutat de Manresa, fet que ha pogut quedar constatat aquest
darrer cap de setmana en diversos punts de la ciutat.
Els diversos grups polítics que conformen l'actual equip de govern es van
comprometre a lluitar per fer complir l'ordenança sobre aquesta qüestió.
Cal recordar, també, que CiU ja va demanar, ara fa un any, que es prenguessin
les mesures pertinents i la veritat és que la sensació és que des d'aleshores no
hem avançat gens.
Davant d'aquesta realitat, el Grup Municipal de CiU formula les preguntes
següents:
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1. Ha pres l'equip de govern alguna nova mesura per aconseguir una ciutat
més habitable i sostenible des del punt de vista acústic davant de l'arribada de
l'estiu?
2. En cas afirmatiu, quina o quines han estat aquestes mesures i quina
valoració fa de la seva aplicació l'equip de govern?"
El senyor Canongia i Gerona intervé dient que, abans de respondre la
pregunta, vol agrair profundament la tasca del GMCIU, que demostra, per fi,
que té ganes de treballar. Però també li agrairia que fos més curós en els seus
redactats, ja que el senyor García ha estat molt prudent en les seves paraules,
però ell no ho serà gaire, tenint en compte el redactat de la pregunta que
contestarà.
En la seva pregunta el GMCIU diu "... no hem avançat gens.", i considera que
s'ha avançat i bastant.
"Ha pres l'equip de govern alguna nova mesura per aconseguir una ciutat més
habitable i sostenible des del punt de vista acústic davant de l'arribada de
l'estiu?", sí, i no una sinó un grapat de mesures combinades entre diferents
regidories. Surten els efectes que surten, però s'han pres. S'han fet revisions
dels nivells acústics als bars, informes a bars, i algun bar acabarà tancant.
També s'han practicat sonometries a les motocicletes, etc. I, si el GMCIU vol
disposar de més informació, es pot explicar en una Comissió cas per cas, tot el
que s'ha fet.
Per tant, dir que no s'ha avançat gens li sembla, com a mínim, agosarat. Li
molesta aquesta actitud perquè hi ha gent que hi està treballant, i no ho diu pel
regidor, ja que no és el regidor qui utilitza el sonòmetre, ni realitza
personalment les comprovacions, sinó les persones que hi treballen cada dia, i
pot assegurar que aquesta feina no és gaire agradable.
Per tant, a ell personalment li sap greu.
"En cas afirmatiu, quina o quines han estat aquestes mesures i quina valoració
fa de la seva aplicació l'equip de govern?", les mesures ja les ha explicat
genèricament, la valoració no dirà que és altament positiva, perquè no estem
en una ciutat idíl.lica, però s'han aconseguit reduir algunes coses. Evidentment,
l'equip de govern no pararà, sinó que continuarà insistint una vegada i una
altra, perquè és la seva obligació. L'equip de govern, efectivament no ha
"declarat la guerra" al soroll, som llatins i Manresa no pot ser una ciutat muda,
però tampoc es pot afirmar que la situació està empitjorant, perquè no és cert.
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que les preguntes no tenen cap
mala intenció i no voldria molestar ningú amb elles. Tampoc creu que sigui una
gran demostració d'esforç de treball del GMCIU formular quatre preguntes. Per
tant, ho diu "carinyosament", i considera que aquests comentaris estan de més
i si el senyor Canongia ho vol, el GMCIU en formularà més perquè el regidor
pugui anar-ho repetint.
9.4

PREGUNTA DEL GMCIU SOBRE L'ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
DE L'AJUNTAMENT

El secretari dóna compte de la pregunta del dia 19 de juny del 2000 que,
transcrita, diu el següent:
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" Fa uns dies la premsa local es feia ressò d'unes manifestacions del segon
tinent d'alcalde i cap del Grup d'ERC en el sentit que calia adaptar l'estructura
organitzativa de l'Ajuntament per tal de poder complir amb el programa
d'actuació de l'equip de govern.
Davant d'aquestes manifestacions, el Grup Municipal de CiU formula les
preguntes següents:
1. És compartida l'afirmació esmentada per part de tot l'equip de govern?
2. Si la resposta és afirmativa, com explicarien a la ciutat que l'organització de
l'Ajuntament no s'ha anat adaptant a les necessitats de la ciutat quan ja fa cinc
anys que els mateixos grups polítics conformen l'actual equip de govern?
3. I si l'equip de govern considera necessària aquesta reorganització, en quin
sentit i amb quines mesures es pensa enfocar?"
El senyor Irujo i Fatuarte pren la paraula i diu que la resposta a la primera
pregunta és no, perquè, fent una interpretació estrictament literal en el marc
semàntic i contextual sobre la construcció de la frase, l'equip de govern no pot
compartir l'afirmació individual d'un membre de l'equip de govern. El senyor
Fontdevila va expressar la voluntat i la decisió de l'equip de govern de
reestructurar organitzativament l'Administració municipal, tant des del punt de
vista estructural com funcional, perquè respongui a la realitat que s'ha detectat.
Aquesta reestructuració s'aplicarà properament i aviat s'acabarà de formular
més concretament.
La segona pregunta porta implícita una afirmació que l'equip de govern no
considera vàlida. Se li demana que respongui a una afirmació que el GMCIU
dóna per certa. La pregunta diu: "... com explicarien a la ciutat que
l'organització de l'Ajuntament no s'ha anat adaptant a les necessitats de la
ciutat ..." L'equip de govern considera que ha anat fent durant els darrers anys
les adaptacions necessàries per cobrir les necessitats dels ciutadans i
ciutadanes de Manresa. En aquest sentit, en els últims cinc anys, s'han
introduït els canvis següents: al mes de febrer de 1996 l'equip de govern va
aprovar l'Organigrama Funcional que està vigent actualment i, entre altres
coses, s'han fet continus canvis tant en la qualificació de llocs de treball en
diferents serveis i departaments, com amb la creació de noves places que
responien a les necessitats detectades per l'equip de govern, les qual,
segurament no hauran estat perfectes d'acord amb les mancances existents,
però han anat adaptant l'Ajuntament a aquestes realitats. Recentment, també
s'ha implementat el nou sistema de valoració de llocs de treball, i s'està
treballant en el nou Organigrama Funcional, com ja va explicar en una de les
darreres Comissions Informatives de Serveis Centrals i Promoció Econòmica.
Pel que fa a la tercera pregunta, evidentment l'equip de govern considera
totalment necessària aquesta reorganització. En aquest moment encara no pot
concretar les mesures que s'aplicaran, però no té cap inconvenient en anar
informant sobre aquesta qüestió.
Malgrat això, i per contestar de manera global la pregunta podria dir que la
direcció que l'equip de govern vol donar a la nova organització es fonamenta en
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tres eixos: el primer és la modernització de l'Administració municipal, que està
molt lligada amb el segon eix, que consisteix en el desenvolupament de les
noves tecnologies de la informació i la comunicació per aconseguir una millora
en l'accessibilitat i en la qualitat dels serveis que reben els ciutadans, així com
una millora en els processos administratius. El tercer eix, no menys fonamental
que els anterior, és la implementació de totes les acciones i mesures
necessàries per aconseguir els objectius fixats en el Pla d'Actuació Municipal
2000/2003.
Les mesures concretes que s'aplicaran en relació a aquests tres eixos es
presentaran quan estigui confeccionat i redactat el nou Organigrama Funcional,
però les de caràcter general passaran per quatre prioritats que són les
següents: el disseny i aprovació d'un nou Organigrama Funcional, que
respongui als eixos que ha esmentat anteriorment; la redistribució de les àrees
d'acció i gestió dels diferents serveis i departaments; la introducció de nous
elements de gestió que millorin la potenciació de la direcció col.legiada i la
coordinació entre els serveis; i, per últim, la creació de mecanismes de direcció
i seguiment dels programes transversals.
Ja ha dit anteriorment que es tracta de mesures de caràcter general, que es
concretaran, definiran, expressaran i redactaran en el nou Organigrama
Funcional que l'equip de govern preveu presentar en breu temps.
Un cop tractats ja tots els assumptes, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les
22 hores i 37 minuts, la qual cosa, com a secretari general accidental, certifico,
i s’estén aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat de
Catalunya núm. ............... i correlativament fins el ..............
El secretari general accidental,

Vist i plau,
L’alcalde
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