Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 20
de juliol de 1998. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es diran, a
l’objecte de portar a terme la sessió del Ple de la Corporació número 11 amb
caràcter ordinari, en primera convocatòria.
ASSISTENTS
Alcalde-President
Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera
Tinents d’Alcalde
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

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

Regidors i Regidores
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.

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

Secretari General
Sr.

Miquel Corbella Pijuan

Interventor
Sr.

Josep Trullàs Flotats

Sra.
Sr.
Sr.
Sr.

Núria Sensat i Borràs
Jordi López i Costa
Josep Maria Clotet i Feliu
Joaquin Sotoca i Cornet

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

APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS

Es pregunta si cap membre de la Corporació ha de formular alguna observació
a les actes de les sessions corresponents als dies 15 de juny i 26 de juny de
1998, la còpia de les quals s’ha distribuït juntament amb la convocatòria.
I, en no formular-se cap observació en relació al contingut de les actes, es
consideren i es declaren aprovades per unanimitat dels 21 membres presents,
les actes de les sessions corresponents als dies 15 de juny i 26 de juny de
1998, 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. 23, 24, 25, 26 I 27, CORRESPONENTS ALS DIES
8, 15, 22 I 29 DE JUNY I 6 DE JULIOL DE 1998, 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. 23, 24, 25, 26 i
27, corresponents als dies 8, 15, 22 i 29 de juny i 6 de juliol de 1998,
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 els decrets dictats per l’Il.lm. senyor
alcalde-president i els seus delegats, des de l’anterior donació de compte, en
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del
RD 2568/86, de 28 de novembre.
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2.3

DONAR COMPTE DE L’ESCRIT DEL DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, DE DATA
11-5-98, I DE L’ESCRIT DEL SOTSSECRETARI D’AFERS
EXTERIORS, DE DATA 5-6-98, PELS QUALS JUSTIFIQUEN
RECEPCIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PEL PLE REFERENT AL
PROCÉS DE PAU AL SÀHARA OCCIDENTAL.

Es dóna compte de l’escrit del Departament de Presidència de la Generalitat de
Catalunya de data 11-5-98 i de l’escrit del Sostsecretari d’Afers Exteriors de data
5-6-98.
2.4

DONAR COMPTE DELS ESCRITS DEL GRUP PARLAMENTARI
POPULAR AL CONGRÉS, DEL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE
CATALUNYA I DEL PORTAVEU DEL GRUP SOCIALISTA AL
PARLAMENT DE CATALUNYA, DE DATES 8, 15 I 18 DE JUNY DE
1998, RESPECTIVAMENT, PELS QUALS JUSTIFIQUEN RECEPCIÓ
DE
L’ACORD
ADOPTAT
PEL
PLE
REFERENT
AL
RECONEIXEMENT DELS MATEIXOS DRETS PER A TOTES LES
FAMÍLIES.

Es dóna compte dels escrits del Grup Parlamentari Popular al Congrés, del
president del Parlament de Catalunya i del portaveu del Grup Socialista al
Parlament de Catalunya, de dates 8, 15 i 18 de juny de 1998.
2.5

DONAR COMPTE DE L’ESCRIT D’INTERMON, DE DATA 10-6-98,
PEL QUAL JUSTIFIQUEN RECEPCIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PEL
PLE REFERENT A LA MARXA MUNDIAL CONTRA L’EXPLOTACIÓ
LABORAL DE LA INFÀNCIA.

El secretari dóna compte de l’escrit d’INTERMON, de data 10-6-98.
2.6

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 19-6-98,
SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 12/1998, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL
VIGENT.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent,
entre partides del Capítol 1 de Personal i per a fer front a una subvenció
complementària a l’APA del Conservatori Municipal Professional de Música.
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 12/1998, dins
el Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides del
Capítol 1 de personal i de la mateixa subfunció, que no superen l’import màxim
per partida pressupostària d’1.500.000’- pessetes, a l’empar del que disposen
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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
1998, 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, s’en donarà compte al Ple de la Corporació en
la primera sessió que es celebri, a l’empar del que disposa l’article 7è. de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1998.”
2.7

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 18-6-98,
SOBRE APROVACIÓ DE LA INTERPOSICIÓ DE RECURS DE
CASSACIÓ CONTRA LA SENTÈNCIA NÚM. 419 DICTADA EL DIA
13-5-98, PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA,
QUE DESESTIMA EL RECURS INTERPOSAT PER AQUEST
AJUNTAMENT CONTRA LA RESOLUCIÓ DEL JURAT PROVINCIAL
D’EXPROPIACIÓ, DICTADA EL 10-9-92, REFERENT A LA FINCA
NÚM. 27 DEL PASSEIG DE PERE III, CASINO.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Vista la sentència núm. 419 dictada el dia 13 de maig de 1998 per la Secció
Primera de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en la que es desestima el recurs contenciósadministratiu núm. 614/93 i 620/93 (acumulats) interposat per part d’aquest
Ajuntament contra la resolució del Jurat Provincial d’Expropiació dictada e1 10
de setembre de 1992, que fixava el justpreu d’expropiació de la finca núm. 27
del Passeig Pere III, edifici Casino.
Examinats els articles 22.2 lletra j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, l’article 23.1
lletra f) del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril i l’article 50.2
lletra l) de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Atès el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, sobre l’obligació de les Entitats Locals de defensar
els seus béns i drets, així com el 160.1 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim
Local de Catalunya, en el mateix sentit.
Atès que l’article 21.1.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local atribueix a l’Alcalde l’exercici de les accions judicials i
administratives en cas d’urgència, i en igual sentit es pronuncien els articles
51.1.j) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya,
i 10.i) del Reglament Orgànic Municipal, aprovat per acord plenari del dia 4
d’abril de 1986, així com l’article 41.22 del R.D. 2.568/1986, de 28 de
novembre, que aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, que afegeix que caldrà donar compte al Ple de la
resolució de l’Alcalde.
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Atès que la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, es
desfavorable als interessos municipals, es procedent interposar recurs de
cassació d’acord el que disposa l’art. 93 de la Llei de 27 de desembre de 1956,
reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa, que en el seu art. 96
disposa que el recurs es prepararà davant del mateix òrgan que hagués dictat
la resolució recorreguda en el termini de 10 dies comptats des del següent al
de la seva notificació.
Atès de l’informe emès pel lletrat director del recurs contenciós-administratiu,
amb la conformitat de la lletrada Cap dels Serveis Jurídics Municipals, d’acord
amb l’article 54.3, que aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local, i l’article 221 del R.D. 2.568/1986, sobre la
procedència i conveniència d’interposar recurs de cassació contra la sentència
esmentada.
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té atribuïdes HA
RESOLT:
1r.- APROVAR LA INTERPOSICIÓ de recurs de cassació contra la sentència
núm. 419 dictada el dia 13 de maig de 1998 per la Secció Primera de la Sala
del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
que desestima el recurs contenciós-administratiu núm. 614/93 i 620/93
(acumulats) interposat per part d’aquest Ajuntament contra la resolució del
Jurat Provincial d’Expropiació dictada e1 10 de setembre de 1992, que fixava el
justpreu d’expropiació de la finca núm. 27 del Passeig Pere III, edifici Casino,
davant Sala Tercera del Tribunal Suprem, d’acord als arts. 93 i 96 de Llei de 27
de desembre de 1956, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.
2r.- NOMENAR el senyor SANTOS DE GANDARILLAS CARMONA,
Procurador dels Tribunals de Madrid, representant d’aquest Ajuntament en el
recurs de cassació esmentat a l’acord anterior, i designar el Lletrat, Sr. PERE
MARIA COMAS i MIRALLES, director de la defensa jurídica inherent aquest
recurs.
3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la primera
sessió que celebri, d’acord amb el que disposa l’article 41.22 del R.D.
2.568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.”
2.8

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 29-6-98,
SOBRE APROVACIÓ DE LA PERSONACIÓ D’AQUESTA
ADMINISTRACIÓ EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓSADMINISTRATIU 1388/98-A, INTERPOSAT PER CONSTRUCCIONES
SALIDO, S.A CONTRA RESOLUCIÓ D’AQUEST AJUNTAMENT
DESESTIMATÒRIA DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT
CONTRA LIQUIDACIÓ EN CONCEPTE DE PREU PÚBLIC PER
OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
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“Vist l’ofici tramès a aquest Ajuntament pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, Sala del Contenciós-Administratiu, Secció Primera (registre
d’entrada núm. 15957)
en el que notifica a aquest Ajuntament que
CONSTRUCCIONS SALIDO, S.A. ha interposat el recurs contenciósadministratiu núm. 1.388/98-A, contra la resolució d’aquest Ajuntament de data
16-03-98, desestimatòria del recurs de reposició interposat contra la liquidació
núm. 99803552 en concepte de preu públic per ocupació de la via pública.
Examinats els articles 22.2 lletra j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, l’article 23.1
lletra f) del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril i l’article 50.2
lletra l) de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Atès el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, sobre l’obligació de les Entitats Locals de defensar
els seus béns i drets, així com el 160.1 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim
Local de Catalunya, en el mateix sentit.
Atès que l’article 21.1.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local atribueix a l’Alcalde l’exercici de les accions judicials i
administratives en cas d’urgència, i en igual sentit es pronuncien els articles
51.1.j) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya,
i 10.i) del Reglament Orgànic Municipal, aprovat per acord plenari del dia 4
d’abril de 1986, així com l’article 41.22 del R.D. 2.568/1986, de 28 de
novembre, que aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, que afegeix que caldrà donar compte al Ple de la
resolució de l’Alcalde.
Atès l’informe emès per la lletrada Cap dels Serveis Jurídics, segons disposa
l’article 54.3, que aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, i l’article 221 del R.D. 2.568/1986.
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té atribuïdes HA
RESOLT:
1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als
interessos municipals, en relació al recurs contenciós-administratiu, que ha
estat designat amb el número 1.388/98-A interposat per part de
CONSTRUCCIONS SALIDO, S.A., contra la resolució d’aquest Ajuntament de
data 16-03-98, desestimatòria del recurs de reposició interposat contra la
liquidació núm. 99803552 en concepte de preu públic per ocupació de la via
pública, davant la Secció Primera de la Sala del Contenciós-Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
2n.- ACORDAR la remissió de l’expedient administratiu al Tribunal tal i com
preveu l’article 61.2 de la Llei Jurisdiccional, i notificar aquest acord a tots
aquells que puguin resultar interessats en el procediment, en compliment de
l’article 64.1 de la citada Llei.”
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2.9

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 30-6-98,
SOBRE MANIFESTACIÓ DE LA SOLIDARITAT DE LA CIUTAT DE
MANRESA AMB LA FAMÍLIA DE MANUEL ZAMARREÑO, REGIDOR
DE RENTERIA, I AMB EL SEU CONSISTORI, I CONDEMNA
D’AQUEST ATEMPTAT TERRORISTA.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Davant l’atemptat terrorista del proppassat dia 25 de juny a Rentería, del Regidor
Manuel Zamarreño.
En ús de les atribucions que em confereixen els art. 21 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i art. 51 de la Llei 8/1987, de 15
d’abril, Municipal i de Règim Local,
RESOLC:
1.- Manifestar la solidaritat de la ciutat de Manresa amb la família de Manuel
Zamarreño, Regidor de Rentería i amb el seu Consistori, fent-la extensiva als
membres del seu partit, a la resta de forces democràtiques i a tot el País Basc,
fent-los saber que el seu patiment és compartit per tots els nostres conciutadans i
conciutadanes.
2.- Expressar la més absoluta condemna, repulsa i indignació davant aquest acte
ignominiós que atempta contra els més elementals drets humans.
3.- Manifestar el suport a les forces polítiques democràtiques del País Basc
representades a la Mesa d’Ajuria Enea per a l’assoliment dels objectius que
motivaren la seva constitució.
4.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que
tingui lloc.”
2.10

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 3-7-98,
SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 14/1998, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL
VIGENT.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent,
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit
pressupostari.
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 14/1998, dins
el Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la
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mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària
d’1.500.000’- pessetes, a l’empar del que disposen l’article 160 de la llei 39/88,
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1998, segons detall que
figura en l’annex que es conté en l’expedient.
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 160, en relació amb
el 150 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu.
TERCER.- Del present Decret se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que se celebri, a l’empar del que disposa l’article 7è. de les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1998.”
2.11

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D’ALCALDE
DELEGAT D’ADMINISTRACIÓ, DE DATA 3-7-98, SOBRE
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL DE LA
SENYORA SUSANA ARNAL ALTRE, PER REALITZAR LES
FUNCIONS DE TREBALLADORA FAMILIAR.

Vist el decret que, transcrit, diu el següent:
“Vist l'informe emès per la Cap de Secció de l’Àrea d'Acció Ciutadana en el que
manifesta la necessitat de cobrir urgentment un lloc de treball de treballadora
familiar, donat que la senyora Lluïsa Iglesias Brucart, es troba de baixa per
incapacitat temporal.
Atesa la necessitat de substituir urgentment el lloc de treball de la senyora
Iglesias per tal de garantir la continuïtat del servei, pel fet que el servei
d’atenció domiciliària es un servei d’ajuda a les llars i a les persones grans,
incapacitades i/o malaltes i, donada la naturalesa del servei, aquest no pot
deixar-se desatès. Qüestió que es veu agreujada per haver entrat dins el
període vacacional.
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de treball es laboriosa i
requereix pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en
aquest cas, donada la urgència.
Vista la proposta de contractar amb el procediment de màxima urgència a la
senyora SUSANA ARNAL LATRE (DNI77739712-B) , a partir del dia 8 de juliol
i fins el 15 de setembre de 1998, als efectes de cobrir durant el període
esmentat la baixa de la senyora Iglesias, titular del lloc de treball.
Vist el que disposa l'Art. 4 del RD 2546/94 que regula la contractació
d’interinitat i desenvolupa l'Art. 15 1c) del RDL 1/1995 , de 24 de març, pel qual
s'aprova el text refós de la llei de l'Estatut dels Treballadors, i el Decret 214/90
de 30 de juliol pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les
Entitats Locals.
El Tinent d'Alcalde Delegat d'Administració, en virtut de la delegació conferida
pel Sr. Alcalde mitjançant decret de data 28 de juny de 1995,
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RESOL
1.- Contractar en règim laboral temporal, i pel sistema de màxima urgència a la
senyora SUSANA ARNAL ALTRE (DNI 77739712-B), per realitzar les funcions
de treballadora familiar, amb una jornada de 37 hores setmanals i pel període
compres entre el dia 8 de juliol de 1998 i fins el 15 de setembre de 1998, per tal
de cobrir temporalment la baixa per incapacitat temporal de la senyora Lluïsa
Iglesias Brucart, titular del lloc de treball, i per les retribucions següents:
Sou mensual ................................................................
Paga extraordinària d'estiu ..............................................
Paga extraordinària de Nadal ..........................................

135.997.-pta
135.997.-pta
135.997.-pta

Les pagues extraordinàries s'entén en la part proporcional que corresponguin.
2.-La contractació referida en el punt anterior s'efectua de conformitat amb el
que disposa l'Art. 4 del RD 2546/94 que regula la contractació d'interinitat i
desenvolupa l'Art. 15 1c) del RDL 1/1995 , de 24 de març, pel qual s'aprova el
text refós de la llei de l'Estatut dels Treballadors, i el Decret 214/90 de 30 de
juliol pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats
Locals.
3.- Donar compte al Ple el present Decret i publicar la present contractació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.”
3.

ÀREA D’ALCALDIA

L’alcalde disposa la votació conjunta de la prèvia ratificació de la inclusió dels
assumptes 3.1 i 3.2 a l’ordre del dia per raons d’urgència, la qual s’aprova per
unanimitat dels 21 membres presents.
3.1

PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ DE L’ASSUMPTE A
L’ORDRE DEL DIA, PER RAONS D’URGÈNCIA MOTIVADA, DE
CONFORMITAT AMB L’ART. 82.3 DEL ROF APROVAT PER RD
2568/1986, DE 18 DE NOVEMBRE, ENTRAR EN EL CONEIXEMENT
DE L’ASSUMPTE SEGÜENT: APROVAR LA MINUTA DE CONVENI
DE COL.LABORACIÓ A SIGNAR ENTRE LA DIRECCIÓ GENERAL
DE COMERÇ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
L’AJUNTAMENT DE MANRESA, LA CAMBRA OFICIAL DE
COMERÇ I INDÚSTRIA DE MANRESA I L’ASSOCIACIÓ DE
BOTIGUERS DEL CARRER SOBRERROCA, PLAÇA MAJOR I
VOLTANTS, PER A PORTAR A TERME ACCIONS DE PROMOCIÓ I
DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ AL BARRI ANTIC DE MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde de data 13-7-98 que,
transcrit, diu el següent:
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“Vist que el sector comercial és bàsic en l’estructura econòmica i social de
Manresa, per la ocupació que genera, per la creació de riquesa, per la seva
funció d’apropar els productes al consumidor i per la importància a l’hora de
configurar i potenciar la ciutat, dotat de la capacitat d’atraure ciutadans i crear
moviment al seu entorn.
Vist que és d’ interès per a la nostra ciutat potenciar el comerç per tal d’enfortir
un sector que juga un paper determinant a l’hora de consolidar Manresa com a
punt de referència de la Catalunya central.
Vista l’Ordre de 21 d’abril de 1998, per la qual s’aproven les bases per a la
concessió d’ajuts per a la renovació de l’activitat comercial i el fonament de la
cooperació empresarial en l’àmbit de la comercialització.
Vist que l’ajuntament de Manresa, juntament amb la Cambra oficial de comerç i
indústria de Manresa i l’Associació de botiguers del carrer Sobrerroca, plaça
Major i voltants, estan interessats en aquest ajuts per tal de dur a terme accions
de dinamització i renovació de l’activitat comercial en el Barri Antic de la ciutat,
per tal de potenciar-lo com a barri obert, comercial i turístic.
És per tot això que aquesta Alcaldia Presidència, en ús de les facultats que té
atribuïdes, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
1r.- APROVAR la minuta de conveni de col.laboració a signar entre la Direcció
General de Comerç de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Manresa,
la Cambra oficial de comerç i indústria de Manresa i l’Associació de botiguers
del carrer Sobrerroca, plaça Major i voltants, per a portar a terme accions de
promoció i dinamització del comerç al Barri Antic de Manresa.
2n.- FACULTAR a l’alcalde president per la signatura d’aquest conveni, així
com de tota la documentació necessària pel seu posterior desenvolupament.”
Donat que no hi ha debat en aquest assumpte, el president el sotmet directament
a votació i s’aprova per unanimitat dels 21 membres presents.
3.2

PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ DE L’ASSUMPTE A
L’ORDRE DEL DIA, PER RAONS D’URGÈNCIA MOTIVADA, DE
CONFORMITAT AMB L’ART. 82.3 DEL ROF APROVAT PER RD
2568/1986, DE 18 DE NOVEMBRE, ENTRAR EN EL CONEIXEMENT
DE L’ASSUMPTE SEGÜENT: APROVAR EL CONVENI DE
COL.LABORACIÓ AMB LA SOCIETAT BÀSQUET MANRESA, SAE,
PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE PROMOCIÓ GENERAL
DE LA CIUTAT.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde de data 13-7-98 que, transcrit,
diu el següent:
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“Atès que l’AJUNTAMENT DE MANRESA, juntament amb la CAMBRA
OFICIAL DE COMERÇ I INDUSTRIA DE MANRESA i la UNIÓ DE
BOTIGUERS I COMERCIANTS DE MANRESA (U.B.I.C.),han vingut
desenvolupant en els darrers anys diverses actuacions concertades de
promoció del comerç de la ciutat, sota la denominació de la marca MANRESA
CAPITAL COMERCIAL, mitjançant la utilització publicitària de les activitats
esportives de l’equip professional de bàsquet TDK MANRESA, i dins del marc
de diferents convenis subscrits entre les entitats esmentades i la societat
anònima esportiva BÀSQUET MANRESA,S.A.E., propietària de l’equip TDK
MANRESA, en dates 3/10/1991,4/2/1994 i 8/7/1997.
Atès que l’existència a la Lliga ACB de l’equip TDK MANRESA genera una
àmplia difusió i presència del nom de la ciutat als diferents mitjans de
comunicació, i constitueix un important instrument de promoció de la ciutat que
l’Ajuntament té interès en utilitzar, sigui en l’àmbit de la promoció general o bé
en el marc de polítiques de promoció sectorial específiques, com les que en
l’àmbit del comerç es desenvolupen conjuntament amb la CAMBRA DE
COMERÇ I INDUSTRIA DE MANRESA i l’U.B.I.C.
L’Alcalde-President proposa al ple de la corporació municipal l’adopció del
següent
ACORD:
Primer.- Aprovar el Conveni de col.laboració amb la societat BÀSQUET
MANRESA,S.A.E., per a la realització d’activitats de promoció general de la
ciutat, i que figura incorporat com a document annex al present dictamen.
Segon.- Facultar a l’Il.ltre. Sr. Alcalde de la Corporació perquè, en el seu nom i
representació, pugui subscriure els documents necessaris per a l’execució
d’aquest acord.”
Donat que no hi ha debat en aquest assumpte, el president el sotmet directament
a votació i s’aprova per unanimitat dels 21 membres presents.
3.3

DONAR-SE PER ASSABENTAT AQUEST PLE CORPORATIU I
RATIFICAR EL DECRET DICTAT PER L’ALCALDE-PRESIDENT, EN
DATA 8-7-98, REFERENT A REVOCAR L’ACORD ADOPTAT PEL
PLE DE LA CORPORACIÓ EN DATA 15-6-98, QUE APROVAVA EL
CONVENI MARC ENTRE EL DEPARTAMENT DE BENESTAR
SOCIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT
DE MANRESA, PER A LA COOPERACIÓ EN MATÈRIA DE SERVEIS
SOCIALS I BENESTAR SOCIAL AL MUNICIPI DE MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde de data 10-7-98 que,
transcrit, diu el següent:
“Atès que per l'alcaldia-presidència, en data 8 de juliol de 1998, s'ha dictat el
decret que es transcriu literalment com segueix:
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" Atès que el Ple de la Corporació en sessió celebrada el passat 15 de juny de
1998, va aprovar el conveni marc de col.laboració entre l’Ajuntament de Manresa
i el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, per a la
cooperació en matèria de serveis socials i benestar social al municipi de
Manresa.
Atès que per part del Departament de Benestar Social de la Generalitat de
Catalunya, en data 6 de juliol d’enguany, i núm. de registre d’entrada 18065, ens
ha estat tramesa una nova proposta de conveni marc per tal de substituir, en tot,
qualsevol altra proposta anterior.
Atès que per raons d’urgència s’imposa la signatura del conveni de que es tracta
abans del dia 15 de juliol d’enguany.
Atès el que s’estableix a l’article 105.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
Per tot això, en ús de les atribucions que em confereixen els articles 21 de la
LLei 7/85, de 2 d'abril, article 51 de la Llei 8/87, de 15 d'abril i article 10 del
Reglament Orgànic Municipal.
RESOLC:
PRIMER.- Revocar l’acord del Ple de la Corporació de data 15 de juny de 1998,
en virtut del qual es va aprovar el conveni marc entre el Departament de
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa, per a
la cooperació en matèria de serveis socials i benestar social al municipi de
Manresa, d’acord amb el que estableix l’article 105.1 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
SEGON.- Aprovar el nou conveni marc a signar entre el Departament de
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa, per a
la cooperació en matèria de serveis socials i benestar social al municipi de
Manresa, que substitueix l’anterior aprovat pel Ple de la Corporació de data 15
de juny de 1998.
TERCER.- Acceptar i consignar pressupostàriament les subvencions que s'hi
consignen, en els següents apartats:
a) Atenció Primària .....................................................23.791.102'- ptes.
b) Atenció a la Vellesa:
* Residència "Catalunya" ....................................1.351.637'- ptes.
* Residència "Ramona Miró i Viola" ......................3.758.033'- ptes.
QUART.- Aquest conveni serà signat per aquesta Alcaldia en virtut de les seves
atribucions de representant de l’Ajuntament conferides per l’article 21.1.b) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, i l’article
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51.1.a) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
CINQUÈ.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple de la Corporació en la
primera sessió que tingui lloc per al seu coneixement i ratificació. "
Com a Alcalde-president de l'Ajuntament de Manresa, proposo al Ple de la
Corporació l'adopció del següent:
ACORD
Donar-se per assabentat aquest Ple, de l’anterior resolució dictada per
l'alcalde-president en data 8 de juliol de 1998, i ratificar-la.”
Donat que no hi ha debat en aquest assumpte, el president el sotmet directament
a votació i s’aprova per unanimitat dels 21 membres presents.
3.4

RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE
L’AJUNTAMENT DEL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT, PER
IMPORT DE 661.817 PTA, EN CONCEPTE DE PRESTACIÓ DE
DIVERSOS SERVEIS MUNICIPALS ALS VEÏNS DE L’ENTITAT EL
PONT DE VILOMARA.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde de data 11-6-98 que, transcrit,
diu el següent:
“Atès que en data de 14 de novembre de 1986, l'Ajuntament de Manresa i
l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort, varen signar un concert en virtut
del qual l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort prestava uns serveis
municipals al veïns de Manresa de l’entitat El Pont de Vilomara, i a canvi li era
abonat un cànon anual per part de l’Ajuntament de Manresa.
Atès que aquest concert va finalitzar l’any 1996, però que durant el 1997
l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort va seguir prestant de forma
efectiva els serveis de cultura, ensenyament, esports, infància, joventut, sanitat
i serveis socials als veïns de l’entitat d’El Pont de Vilomara (Manresa).
En conseqüència d'això, l’Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels següents acords:
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

PESSETES

Ajuntament del Pont de
Vilomara i Rocafort

Prestació dels serveis de cultura,
ensenyament,
esports,
infància,
joventut, sanitat i serveis socials als

661.817’- PTA.
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veïns de l’entitat d’El pont de Vilomara
(Manresa).

“

Donat que no hi ha debat en aquest assumpte, el president el sotmet directament
a votació i s’aprova per unanimitat dels 21 membres presents.
3.5

APROVAR EL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL
DE L’EXERCICI DE 1997.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde de data 9-7-98 que, transcrit,
diu el següent:
“El Compte General del Pressupost, corresponent a l’exercici de 1997, ha estat
informat favorablement, per la Comissió Especial de Comptes, d’aquest
Ajuntament, en la reunió de 26 de maig de 1998, i exposat al públic, juntament
amb el seus justificants i l’informe de l’esmentada Comissió, mitjançant anunci
publicat en el Butlletí Oficial de la Província, núm. 138 , de 10 de juny de 1998, i
en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, no havent-se presentat durant el
termini de quinze dies i vuit dies més, cap reclamació en contra, per tot el qual,
l’Alcalde que subscriu, proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el Compte General del Pressupost Municipal de l’exercici de
1997, rendit per l’ Alcalde, integrat pels comptes i estats anuals que consten en
l’expedient i que ha estat informat favorablement per la Comissió Especial de
Comptes d’aquest Ajuntament i exposat al públic pel termini previst a l’art. 193
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals,
sense que s’hagi presentat cap reclamació.
SEGON.- L’aprovació del Compte General a que fa referència l’acord anterior,
s’entén sens perjudici de la fiscalització externa de la Sindicatura de Comptes,
en virtut d’allò que disposa l’article 204 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals.”
Donat que no hi ha debat en aquest assumpte, el president el sotmet directament
a votació i s’aprova per 12 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i 1 GMIC-EV) i 9
abstencions (7 GMCIU i 2 GMPP).
3.6

TORNAR A L’ENTITAT MERCANTIL CONSTRUCCIONES Y OBRAS
PÚBLICAS Y CIVILES, SA, LA GARANTIA DEFINITIVA D’1.126.435
PTA, CONSTITUÏDA PER RESPONDRE DEL COMPLIMENT DEL
CONTRACTE DE L’OBRA 2A. MODIFICACIÓ PROJECTE
URBANITZACIÓ BARRI DE VILADORDIS, TRAM 1, VIALS.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde de data 6-7-98 que, transcrit,
diu el següent:
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“Tramitat l'expedient de devolució de garantia que correspon al contracte de
l'obra 2a modificació projecte urbanització barri de Viladordis, tram 1: vials,
adjudicat a l'entitat mercantil Construcciones y Obras Públicas y Civiles, S.A.
De conformitat amb l’article 275.2 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de
règim local de Catalunya, l’alcalde president de l’Ajuntament de Manresa
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
Tornar a l'entitat mercantil Construcciones y Obras Públicas y Civiles, S.A. (CIF
A-08190696, carrer Navas de Tolosa, 161 de Terrassa) l’aval de Cia. Española
de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución, per la quantitat d’ 1.126.435
PTA, que corresponen a la garantia definitiva constituïda per respondre del
compliment del contracte de l’obra 2a modificació projecte urbanització barri de
Viladordis, tram 1: vials, adjudicat pel Ple de la Corporació en sessió de data 2
de desembre de 1994, amb fonament al compliment contractual acreditat a
l'expedient incoat a l'efecte.”
Donat que no hi ha debat en aquest assumpte, el president el sotmet directament
a votació i s’aprova per unanimitat dels 21 membres presents.
3.7

INCREMENTAR EN UN 2% EL LLOGUER ESTIPULAT AMB LA
SENYORA
MONTSERRAT
PERRAMON
FONT,
PER
A
L’ARRENDAMENT DEL LOCAL UBICAT A LA CRA. DE
SANTPEDOR, 188-192, BAIXOS, D’AQUESTA CIUTAT, DESTINAT A
CENTRE SOCIAL MUNICIPAL DE DISTRICTE, I DEIXAR-LO
ESTIPULAT EN 65.817 PTA MENSUALS.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde de data 18-6-98 que, transcrit,
diu el següent:
“Vista la instància de referència registre d'entrada número 9.051/27.03.1998,
presentada per la propietària senyora MONTSERRAT PERRAMON FONT
(amb DNI número 39.194.833, i domiciliada al carrer Sant Valentí, 15, 1r. de
Manresa), en què sol.licita l'increment del preu de l'arrendament del local situat
a la Carretera de Santpedor, 188-192, baixos, d'aquesta ciutat.
Vist el pacte addicional vuitè del contracte d'arrendament subscrit per la Sra.
MONTSERRAT PERRAMON FONT i l'Excm. Ajuntament de Manresa en data 3
d'abril de 1985, en què s'estableix que la renda estipulada es revisarà
anualment, segons les variacions que experimenti l’Índex de Preus al Consum
que fixi l'Institut Nacional d'Estadística.
Vist el Certificat emès per l'Institut Nacional d'Estadística.
Atès que els arrendaments es troben gravats amb un 16% de l'Impost sobre el
Valor Afegit, que ha de suportar l'arrendatari.
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Atesos els articles 11, 78, 84, 88, 89 i 90 de la Llei 37/1992, de 28 de
desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, article 98 de la Llei d'Arrendaments
Urbans, i les pròpies clàusules del contracte d'arrendament.
Atès l'informe emès pel Tècnic Mitjà de Gestió de la Secció de Contractació i
Patrimoni, del qual en resulta l'increment a aplicar a la renda per a l'any 1998.
Com a alcalde president de l'Ajuntament de Manresa, proposo al Ple de la
Corporació l'adopció del següent
ACORD
PRIMER. Incrementar en un 2% (augment experimentat per l'Índex General de
Preus al Consum durant l'any 1997), el lloguer estipulat amb la senyora
MONTSERRAT PERRAMON FONT, per a l'arrendament del local ubicat a la
carretera de Santpedor, 188-192, baixos, d'aquesta ciutat, destinat a Centre
Social Municipal del Districte, i deixar, per tant, fixat el lloguer mensual en la
suma de 65.817 (SEIXANTA-CINC MIL VUIT-CENTES DISSET) pessetes, o bé
197.451 (CENT NORANTA-SET MIL QUATRE-CENTES CINQUANTA-UNA)
pessetes trimestrals, a partir del mes de gener de 1998.
SEGON. Incrementar en un 16% (percentatge d'IVA que es repercuteix), el
lloguer que queda fixat amb l'augment establert al punt anterior, essent per tant
fixada la renda en 76.348 (SETANTA-SIS MIL TRES-CENTES QUARANTAVUIT) pessetes mensuals, o bé 229.044 (DUES-CENTES VINT-I-NOU MIL
QUARANTA-QUATRE) pessetes trimestrals (IVA inclòs), a partir del mes de
gener de 1998.”
Donat que no hi ha debat en aquest assumpte, el president el sotmet directament
a votació i s’aprova per unanimitat dels 21 membres presents.
3.8

SOL.LICITAR A FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA LA CESSIÓ GRATUÏTA DEL DOMINI DELS 49.723,55
M2 QUE CONSTITUEIXEN ELS TERRENYS NO NECESSARIS PER A
L’EXPLOTACIÓ FERROVIÀRIA, CORRESPONENTS A L’ANTIC
TRAÇAT DE LA LÍNIA DE FERROCARRIL DE MANRESA A SÚRIA.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde de data 26-6-98 que, transcrit,
diu el següent:
“Atès que segons acord de Ple de data 17 de juliol de 1995 es va aprovar el
Conveni de cooperació per a l'execució de les obres corresponents a la variant
de traçat de la línia Manresa-Súria dels ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya - casc urbà de Manresa, el qual va ser signat el dia 24 d'abril de
1995 entre aquest Ajuntament, la Generalitat de Catalunya i els Ferrocarrils de
la Generalitat.
Atès que l'indicat Conveni tenia per objecte fixar les bases per dur a terme les
obres a què fa referència el seu propi títol.
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Atès que el pacte cinquè d'aquest Conveni deia literalment així:
/... Cinquè.- Cessió de terrenys. Els terrenys per on transcorre la línia de
ferrocarril de Manresa a Súria són béns de domini públic afectes al servei
ferroviari.
Executades les obres previstes al present Conveni, Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant acord del seu Consell d'Administració,
declararà no necessaris per a l'explotació ferroviària els terrenys
corresponents a l'antic traçat del ferrocarril i ho comunicarà a la Direcció
General de Transports, perquè s'iniciï el corresponent procediment
administratiu per a la desafectació d'aquests i la cessió del seu domini a
l'Ajuntament de Manresa.
Adoptat l'acord referenciat i en tant no es fa efectiva la seva cessió definitiva,
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya procedirà a la cessió d'ús a
precari, a l'Ajuntament de Manresa, dels terrenys de l'antic traçat del
ferrocarril en la seva zona urbana.../
Atès que segons escrit amb referència registre d'entrada número
28.466/30.10.97, el Servei d'Expropiació de la Generalitat de Catalunya ha
rebut ja, per part de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, la desafectació
expressa dels terrenys excedents del traçat Manresa-Súria, amb una superfície
total de 49.723,55 m2.
Atès que l'indicat escrit exposa així mateix que, per tal de donar compliment al
pacte cinquè del referenciat Conveni, el Servei d'Expropiació de la Generalitat
de Catalunya procedeix a iniciar els tràmits escaients per tal de formalitzar la
cessió d'aquests 49.723,55 m2 a favor de l'Ajuntament de Manresa, per la qual
cosa és necessari que el Ple de la Corporació adopti un acord sol.licitant
aquesta cessió.
Vistos els informes tècnic i jurídic que figuren a l'expedient.
Com a alcalde president de l'Ajuntament de Manresa, proposo al Ple de la
Corporació l'adopció del següent
ACORD
PRIMER. Sol.licitar a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya la cessió
gratuïta del domini dels 49.723,55 m2 que constitueixen els terrenys no
necessaris per a l'explotació ferroviària, corresponents a l'antic traçat de la línia
de ferrocarril de Manresa a Súria.
Aquests terrenys queden grafiats al plànol que s'adjunta com a annex I.
SEGON. Facultar l'Il.lustríssim Senyor Alcalde per a la signatura de la
documentació necessària per a l'acompliment de l'expedient.”
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El senyor García i Comas explica que, amb aquest dictamen, es dóna
compliment a l’acord signat entre l’Ajuntament de Manresa, la Generalitat de
Catalunya i els Ferrocarrils de la Generalitat, perquè els terrenys procedents de la
desaparició de la via dels “Catalans” que afectaven al casc urbà passin a ser
terrenys municipals.
En cessar l’explotació d’aquest servei, els Ferrocarrils de la Generalitat cediran
els 49.723 metres quadrats corresponents a aquest terreny a l’Ajuntament de
Manresa.
El senyor Arderiu i Freixa intervé dient que el GMPP s’oposa a aquest dictamen
i, per tant, el votarà negativament perquè considera que està mal plantejat.
Per a la construcció d’aquest ferrocarril, que uneix Manresa i Súria, es van haver
de dur a terme tot un seguit d’expropiacions de terrenys situats entre les dues
poblacions. Entre aquests terrenys n’hi havia un de molt important que pertanyia
al Bisbat de Vic l’expropiació del qual preveia el dret de reversió del terreny quan
deixés de tenir la utilitat per a la qual s’havia expropiat, no tan sols perquè així ho
preveu la llei, sinó també perquè així consta al Registre de la Propietat.
Per tant, enlloc de sol.licitar als Ferrocarrils de Generalitat que cedeixi els seus
terrenys, potser s’hauria de parlar amb aquells que tenen el dret de reversió que
són els vertaders afectats perquè, sinó, s’estaria fent una expropiació encoberta
que podria ocasionar problemes com el que ja hi ha respecte a altres qüestions.
Val la pena resoldre bé aquests assumptes i desconeix si el personal del
departament del regidor senyor García s’ha pres la molèstia de revisar la història
d’aquest ferrocarril, però insisteix en el fet que s’està fent una expropiació
encoberta. Potser hi haurà algú que no se n’adonarà, però hi haurà altres que sí i
potser l’Ajuntament tindrà un plet respecte el qual s’haurà de gastar molts diners
dels ciutadans.
No costa gaire fer les coses bé. Demana a l’equip de govern que parli amb els
propietaris perquè renunciïn al dret de reversió i s’haurà resolt l’assumpte.
El senyor García i Comas diu que, de la informació de la qual disposa el
departament d’Urbanisme, es desprèn que aquests terrenys es van comprar en el
seu moment a una companyia privada encarregada de l’explotació. Per tant, no
eren terrenys públics.
Amb aquest dictamen es dóna compliment a un conveni ja signat que preveia que
la companyia dels Ferrocarrils cediria aquests terrenys. Per això, en aquest
moment l’Ajuntament sol.licita aquesta cessió. I, si hi ha algun desacord entre
propietaris, cal exposar-ho a la companyia dels Ferrocarrils i no a l’Ajuntament de
Manresa.
Per tot el que ha exposat, demana que es mantingui el dictamen tal com és per
dur a terme aquesta sol.licitud als Ferrocarrils de la Generalitat.
El senyor Arderiu i Freixa diu que el GMPP ha volgut avisar de la situació
perquè considera que el senyor García desconeix la figura del beneficiari de
l’expropiació. Està d’acord amb el fet que es tractava d’una companyia privada,
però era beneficiària d’una expropiació i, per tant, existeix el dret de reversió.
Cal que tota aquella “colla” que hi ha al servei d’Urbanisme li expliqui al senyor
García totes aquestes qüestions.
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L'alcalde intervé dient que “tota aquella colla” són persones i tècnics de
l’Ajuntament.
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per 19 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC,
1 GMIC-EV i 7 GMCIU) i 2 vots negatius (GMPP).
3.9

APROVAR INICIALMENT
D’INCENDIS FORESTALS.

EL

PLA

D’ACTUACIÓ

MUNICIPAL

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde de data 8-7-98 que, transcrit,
diu el següent:
“Considerant que pel Ple de la Corporació en sessió mantinguda en data 20 de
gener de 1997, es va acordar admetre a tràmit, de conformitat amb l’article 61
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, la iniciativa d’ofici per
a la redacció del Pla d’actuació municipal per incendis forestals.
Vist el que disposen els articles 1 i 2 del decret 142/1990, de 28 de maig, de
regulació del procediment per l’elaboració, aprovació i homologació dels plans
d’emergència municipal.
Tenint en compte l’article 2 de la norma referida en el punt anterior, on
s’estableix que el pla es tramita pel procediment establert per les ordenances i
els reglaments municipals, i l’aprova l’ajuntament en ple.
Atès el que disposen els articles 49 i 70.2, en relació amb el 84 de la Llei
Reguladora de les Bases de Règim Local, 5 i 7 del Reglament de Serveis de
les Corporacions Locals i 162 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de
Règim Local de Catalunya, i els articles 58 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens
locals.
Vistos els informes emesos per la tècnica d’administració general adscrita a la
unitat jurídico-administrativa de la Policia Local, i pel tècnic de protecció civil,
respectivament, adjunts al present dictamen, i que proposen l’aprovació inicial
del pla esmentat .
L’Alcalde-President d’aquest Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents:
ACORDS
1r.- APROVAR inicialment el Pla d’Actuació Municipal d’incendis forestals.
2n.- Exposar-lo a informació pública i sotmetre’l al tràmit d’audiència als
interessats per un termini de trenta dies, perquè puguin presentar-s’hi
al.legacions i suggeriments., que, si es produeixen, la Corporació haurà de
resoldre.
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3r.- Publicar aquest acord d’aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat, i en la premsa local i exposar
l’esmentat acord per un període de trenta dies en el tauler d’edictes de
l’Ajuntament. Si no es produeixen al·legacions o suggeriments, el pla es
considerarà aprovat definitivament, i entrarà en vigor desprès de la seva
publicació i del transcurs de 15 dies comptats a partir de la recepció de l’acord
d’aprovació definitiva per part de l’Administració de la Generalitat, i de
l’Administració de l’Estat.”
Donat que no hi ha debat en aquest assumpte, el president el sotmet directament
a votació i s’aprova per unanimitat dels 21 membres presents.
3.10

APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.
15/1998, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde de data 13-7-98 que, transcrit,
diu el següent:
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions
municipals que no poden demorar-se fins l'exercici de 1999, i no sent suficient
el crèdit consignat al Pressupost Municipal vigent, l'Alcalde que subscriu ha
considerat convenient ordenar la incoació d'un expedient de suplements de
crèdit i crèdits extraordinaris, a fi i efecte d'habilitar el crèdit pressupostari
necessari per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit i crèdits
extraordinaris, degudament informat per la Intervenció municipal d'aquest
Ajuntament.
Per tot això, es proposa al 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 recursos generats per baixes de crèdits de
despeses d'altres partides del Pressupost Municipal vigent no compromeses
reduïbles sense pertorbació del servei respectiu, per finançar els costos
necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a
l'exercici de 1999.
Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 15/1998 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 15/1998 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
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definitivament si durant el termini esmentat no s'haguessin presentat
reclamacions.”
Donat que no hi ha debat en aquest assumpte, el president el sotmet directament
a votació i s’aprova per 12 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i 1 GMIC-EV) i 9
abstencions (7 GMCIU i 2 GMPP).
3.11

APROVAR EL CANVI DE DESTÍ D’IMPORT 3.677.762 DEL
PRÉSTEC FORMALITZAT AMB EL “BANCO DE CRÉDITO LOCAL.
S.A.”, PER AL FINANÇAMENT DE DIVERSES INVERSIONS.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde de data 13-7-98 que, transcrit,
diu el següent:
“Aquest Ajuntament va formalitzar un préstec amb "Banco de Crédito Local,
S.A.”.
L’ esmentat préstec incloïa el finançament de determinades inversions previstes
en el programa d’inversions de 1998.
Actualment, per no complir-se les previsions inicials, no es pot dur a terme
l'execució de part d'aquestes inversions, i, en canvi, és necessari realitzar
diverses inversions previstes en el mateix programa d'inversions de 1998.
Per tot el qual, l'Alcalde que subscriu proposa al Ple de la Corporació Municipal
l'adopció de l'acord següent:
Aprovar el canvi de destí, d'import 3.677.762’-pessetes que en el préstec
formalitzat amb ”Banco de Crédito Local, S.A.”, tenia la finalitat de finançar
diverses inversions previstes en el programa d’inversions de 1998, per destinar-lo
a finançar diverses inversions previstes en el mateix programa d’inversions de
1998, tot això amb el següent detall:

INVERSIO FINANÇADA AMB EL PRESTEC DE "BANCO DE CREDITO LOCAL, S.A.”
D’IMPORT 177.979.419 PESSETES, FORMALITZAT EL DIA 01-07-98 , DEL QUAL ES
DONA DE BAIXA PER CANVI DE DESTI.
PARTIDA
PRESSUPOST
ARIA
98 322.2.632

INVERSIO
Edifici Casa Caritat.-

BAIXA PER CANVI
DE DESTI
3.677.762

Reformes .
TOTAL.........................................................

3.677.762
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INVERSIO FINANÇADA AMB ELS RECURSOS DONATS DE BAIXA PER
CANVI DE DESTI
PARTIDA
PRESSUPOS
TARIA

INVERSIO
IMPORT INVERSIO

98

442.0.765

Rec.escombra.i neteja
v. .- Al Consell C. Bages.

98

622.4.623

Mercat Puigmercadal.Maquinària, instal.lacions
i utillatge.

IMPORT
FINANÇAT AMB
EL CANVI DE
DESTI
1.927.762

FINANÇAMENT
Préstec
“Banco de
Crédito Local,
S.A.” de
177.979.419
pessetes.....

3.677.762

1.100.000
98 121.1.632

Edifici Pl. Major,1.Reformes.

650.000
TOTAL....................

3.677.762

“
Donat que no hi ha debat en aquest assumpte, el president el sotmet directament
a votació i s’aprova per 12 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i 1 GMIC-EV) i 9
abstencions (7 GMCIU i 2 GMPP).
3.12

ACCEPTAR LES SUBVENCIONS CONCEDIDES PEL PATRONAT
FLOR DE MAIG DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, AMB DESTÍ A
LES JORNADES SOBRE ASSOCIACIONISME I A LA FESTA DEL
VOLUNTARIAT, D’IMPORT 160.000 PTA I 500.000 PTA,
RESPECTIVAMENT.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde de data 8-7-98 que, transcrit,
diu el següent:
“Atès que, en nom d’aquest Ajuntament, la Regidoria de Participació Ciutadana
va adreçar al Patronat Flor de Maig de la Diputació de Barcelona, en data 7 de
maig de 1998, dues sol.licituds de subvenció acollint-se a la convocatòria de
subvencions a ens locals i associacions ciutadanes sense ànim de lucre,
relatives a associacionisme municipal i participació ciutadana, aprovades per
Resolució de Presidència de la Diputació el 23 de febrer de 1998 i publicades,
juntament amb les seves bases d’atorgament, al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, núm. 56, de 6 de març de 1998.
Atès que aquestes subvencions es van sol.licitar per a l’organització d’una
exposició i d’unes jornades de debat sobre associacionisme i participació
ciutadana, del 29 de setembre al 12 d’octubre de 1998, i per a la celebració de
la festa del voluntariat el dia 10 de maig de 1998, respectivament.
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Atès que l’Excm. President de la Diputació de Barcelona, per Resolució de data
5 de juny de 1998, ha aprovat la concessió per part del Patronat Flor de Maig
de la Diputació de Barcelona de dues subvencions a l’Ajuntament de Manresa.
Atès allò que estableixen l’article 25.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local, i els articles 63 i 68 de la Llei 8/87, de 15 d’abril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya, sobre les competències dels
municipis.
Atès allò que disposen els articles 2 i 40 de la Llei 38/88, de 28 de desembre,
Reguladora de els Hisendes Locals, sobre el règim general de les subvencions.
L’Alcalde-President que subscriu té l’honor de presentar al Ple de la Corporació
Municipal l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- ACCEPTAR i consignar pressupostàriament com a ingressos al
pressupost de l’exercici 1998 les subvencions concedides pel Patronat Flor de
Maig de la Diputació de Barcelona que es relacionen:
- Exposició i jornades sobre associacionisme
i participació ciutadana ................................................

160.000 Ptes.

- Festa del voluntariat .................................................

500.000 Ptes.

SEGON.- FACULTAR l’Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la
documentació necessària per portar a terme l’acord en tots els seus punts.”
Donat que no hi ha debat en aquest assumpte, el president el sotmet directament
a votació i s’aprova per unanimitat dels 21 membres presents.
3.13

ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 251.850 PTA CONCEDIDA PER LA
REPRESENTACIÓ A BARCELONA DE LA COMISSIÓ EUROPEA,
AMB DESTÍ A LA CELEBRACIÓ DEL DIA D’EUROPA.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde de data 26-6-98 que, transcrit,
diu el següent:
“Atès que en nom d’aquest Ajuntament la Regidoria de Participació Ciutadana
va adreçar a la Representació a Barcelona de la Comissió Europea, en data 25
de març de 1998, una sol.licitud de subvenció per organitzar un conjunt d’actes
de celebració del Dia d’Europa, els quals es van celebrar els dies 5 i 9 de maig
de 1998.
Atès que la Representació a Barcelona de la Comissió Europea, segons se’ns
informa en carta de data 18 de maig de 1998, signada per la Directora Adjunta
de la Representació, ha aprovat la concessió d’una subvenció de 1.500 ECUS
a l’Ajuntament de Manresa.

24
Atès allò que estableixen l’article 25.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local, i els articles 63 i 68 de la Llei 8/87, de 15 d’abril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya, sobre les competències dels
municipis.
Atès allò que disposen els articles 2 i 40 de la Llei 38/88, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, sobre el règim general de les subvencions.
L’Alcalde-President que subscriu té l’honor de presentar al Ple de la Corporació
Municipal l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- ACCEPTAR i consignar pressupostàriament com a ingrés en la
partida 463.1.226 del pressupost de l’exercici 1998 la subvenció que es
relaciona:
- Celebració del Dia d’Europa

1.500 Ecus/251.850 Pta.
(canvi oficial de 167,9 Pta/Ecu, dia 23-06-98)

SEGON.- FACULTAR l’il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la
documentació necessària per portar a terme l’acord en tots els seus punts.”
Donat que no hi ha debat en aquest assumpte, el president el sotmet directament
a votació i s’aprova per unanimitat dels 21 membres presents.
3.14

INICIAR EXPEDIENT PER DETERMINAR LA NUL.LITAT TOTAL O
PARCIAL DE L’ACORD DEL PLE DE LA CORPORACIÓ ADOPTAT
EN SESSIÓ DEL DIA 27 DE JULIOL DE 1990, QUE APROVAVA LA
MINUTA DE CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE L’AJUNTAMENT DE
MANRESA I LA SOCIETAT “CASINO DE MANRESA, SA”.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde de data 9-7-98 que, transcrit,
diu el següent:
“Atès que per Decret dictat per Alcalde-president el dia 18 de juny de 1998 es
va resoldre interposar recurs de cassació contra la sentència dictada pel
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el dia 13 de maig de 1998, que
estimava en part el recurs contenciós-administratiu número 620/1993 interposat
per l'entitat "Casino de Manresa, S.A." contra l'acord del Jurat d'Expropiació de
18 de gener de 1998, assenyalant com a justpreu de l'expropiació la quantitat
de 721.560.000,-ptes. més els interessos de demora en la quantia que resulti
de l'aplicació del conveni subscrit entre ambdues parts el dia 27 de juliol de
1990.
Atès que el conveni signat entre l'Ajuntament de Manresa i "Casino de
Manresa, S.A.", citat anteriorment, i aprovat pel Ple de la Corporació en sessió
del dia 27 de juliol de 1990 preveu a la clàusula 3.2 del Pacte tercer que les
parts s'obliguen formalment a considerar la sentència que dictés el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya com a ferma i definitiva, i per tant a renunciar
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a formular contra ella recurs d'apel.lació o altre possible, davant el Tribunal
Suprem, ni cap altre recurs o oposició al seu fidel i immediat compliment per
cap causa o motiu.
Atès que segons el dictamen emès el dia 16 de juny proppassat pel lletrat
nomenat director de la defensa jurídica de l’Ajuntament en els processos
contenciosos-administratius en qüestió, amb el conforme de la cap dels Serveis
Jurídics, la clàusula 3.2 del pacte tercer del conveni de referència vulnera el
dret fonamental a la tutela judicial efectiva de l'art. 24 de la Constitució, en tant
que aquest dret comprèn l'exercici dels recursos legalment establerts, i per tant
s'ha de reputar ineficaç perquè vulnera les normes sobre jurisdicció i
procediment que tenen el caire de dret necessari d'obligada observança per les
parts, i per tant és procedent la interposició del recurs de cassació contra
aquella sentència.
Atès que segons disposa l'article 57 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, els actes administratius es presumeixen vàlids i produeixen efectes des
que es dicten, i en el mateix sentit, els articles 4.1.e) i 51 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local, i 8.2.a) i 156 de la Llei 8/1987,
de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, cal instruir el
corresponent procediment de nul·litat per declarar la seva invalidesa.
Atès que els ens locals tenen la possibilitat de revisar d'ofici els seus actes i
acords, segons disposen els articles 4.1.g) i 53 de la Llei 7/1985, 8.1.g) i 158 de
la Llei 8/1987 i 218 del R.D. 2.568/1986, en subjecció al procediment establert
a l'article 102 de la Llei 30/1992, que per als actes nuls disposa que els actes
revisables hauran d'haver exhaurit la via administrativa i que caldrà dictamen
del òrgan consultiu corresponent, en aquest cas la Comissió Jurídica
Assessora segons l'article 3.2.b) del Decret Legislatiu de la Generalitat 1/1991, i
que el procediment a seguir serà el del Títol VI de la Llei 30/1992.
Atès que els motius de nul·litat dels actes administratius són els que disposa
l'article 62.1 de la Llei 30/1992, i es considera que el conveni esmentat podria
incórrer en les causes dels apartats a) i g), és convenient iniciar expedient per
determinar la seva nul·litat total o parcial.
L'Alcalde-president, amb el parer favorable majoritari dels membres de la
Comissió Informativa d'Hisenda i Administració, proposa que pel ple de la
Corporació s'adoptin els següents
ACORDS
1r.- INICIAR EXPEDIENT per determinar la nul·litat total o parcial de l'acord del
ple de la Corporació del dia 27 de juliol de 1990, que aprovava la minuta del
conveni a subscriure entre l'Ajuntament de Manresa i la societat "Casino de
Manresa, S.A.", en relació a l'expropiació de l'edifici del Casino, així com la
nul·litat del propi conveni, subscrit el mateix dia entre ambdues parts, d'acord
amb els articles 62.1 i 105 de la Llei 30/1992, i concordants.
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2n.- FACULTAR l'Alcalde-president per a la signatura de tota la documentació
necessària per a la complimentació de l'expedient.”
L'alcalde diu que, com tots saben, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
va dictar Sentència fixant el justpreu de l’edifici del Casino.
Més enllà de les valoracions que tots els grups municipals ja han fet al Ple i també
públicament respecte a la justícia o injustícia d’aquesta Sentència i també pel que
fa a la validesa o no del conveni signat en el seu dia, l’equip de govern ha pres
una iniciativa en el sentit següent:
En primer lloc, instrumentar un préstec de 621.560.000 pessetes que es va
aprovar en l’anterior sessió del Ple per tal de fer front al diferencial existent amb el
justpreu, atenent al fet que a l’any 1990 ja es van pagar 100.000.000 de pessetes
i, en el moment oportú, es pagarà l’import d’aquest préstec a la propietat del
Casino per evitar que es vagin generant interessos al tretze per cent.
En segon lloc, l’equip de govern, en el seu moment va fer avís de recurs que ha
acceptat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb la qual cosa ja
transcorre el corresponent termini de trenta dies per presentar el Recurs de
Cassació davant del Tribunal Suprem.
En aquest moment, s’inicia l’expedient per determinar la nul.litat total o parcial del
conveni que es va signar a l’any 1990.
En els informes jurídics que s’incorporen a l’expedient, es pot observar que
l’element bàsic de l’expedient de nul.litat és la renúncia efectuada en el seu
moment respecte a la possibilitat de recórrer al Tribunal Suprem per defensar els
interessos de l’Ajuntament.
L’equip de govern considera que, tenint en compte els informes jurídics i també
per voluntat política, no pot ser objecte de transacció la renúncia a la tutela judicial
efectiva.
Més enllà d’això, en aquest moment, s’inicia l’expedient per determinar la nul.litat
i, en el seu moment, un cop solucionats els tràmits administratius i havent-se
reconegut la nul.litat, pot continuar expedita la via per recórrer al Tribunal Suprem.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que el GMPP entén que es vulgui
presentar recurs contra la Sentència perquè considera que els interessos de la
ciutat han resultat perjudicats.
El GMPP ha reflexionat respecte a quina havia de ser la seva postura i ha arribat
a la conclusió que, si volgués seguir estrictament la legalitat, possiblement hauria
de dir que aquest dictamen no és del tot correcte. Però és evident que els
interessos dels manresans estan per sobre d’alguna de les interpretacions legals
que es puguin fer.
I, per tant, tenint en compte que s’han perjudicat seriosament els interessos de la
ciutat, el GMPP donarà suport a l’equip de govern en aquest dictamen.
Malgrat això, voldria que l’equip de govern tingués en compte que no es pot parlar
de legalitat parcial, perquè el conveni és legal o no ho és i el fet de considerar una
part del conveni il.legal pot provocar problemes.
El GMPP considera que el fet d’interposar recurs implica que s’hauria de tornar
l’edifici del Casino a la propietat si així ho demanés.
Desconeix si l’equip de govern ha tingut en compte això, però, en qualsevol cas,
el GMPP, com ja ha dit abans, li donarà suport per intentar “suavitzar” i reconduir
allò que no es va fer correctament en el seu dia.
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El senyor Oms i Pons intervé dient que el GMCIU, tenint en compte com ha anat
tot aquest assumpte, el temps que ha tardat en sortir la Sentència i tots els
agreujants que hi ha hagut i que no cal esmentar en aquest moment, considera
que pot votar afirmativament el dictamen, però creu que es podria prescindir de la
nul.litat total a la qual es fa referència en el dictamen perquè, si s’observa
l’informe del tècnic que porta aquest assumpte, es veu que totes les seves
argumentacions fan referència a la renúncia a formular recurs contra la Sentència
al Tribunal Suprem. Per això, el GMCIU considera que es tracta d’una modificació
parcial i, per tant, demana a l’equip de govern que se suprimeixi del dictamen la
“nul.litat total”.
L'alcalde diu que no es parla del concepte de legalitat al qual ha fet referència el
senyor Javaloyes, sinó de nul.litat i són dos conceptes molt diferents.
La voluntat d’aquest dictamen és la d’iniciar expedient per determinar la possible
nul.litat del conveni signat a l’any 1990.
L’equip de govern considera que és objecte de nul.litat, respecte a la qual tenen
possibilitats i competència les Administracions públiques i concretament
l’Administració local, la revisió d’ofici dels actes de l’Administració quan consideri,
des del punt de vista jurídic, que aquests actes, o una part d’ells, són nuls i
perjudiquen seriosament els interessos de la ciutat o els de l’Administració
pública.
L’Ajuntament ha valorat els possibles aspectes indemnitzatoris que podria arribar
a comportar una nul.litat total, entre els quals hi podria haver la sol.licitud
d’indemnització per danys i perjudicis per part de la propietat.
Tenint en compte les valoracions del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
en el dia d’avui, a les quals l’Ajuntament té la voluntat de combatre en el possible,
l’equip de govern considera que la indemnització sempre parteix de dades
objectives sobre el lucre cessant i, difícilment, aquesta indemnització podria pujar
el concepte total que per preu més interessos s’han incorporat a aquesta
Sentència. Per això, els aspectes indemnitzatoris poden existir.
L’Ajuntament planteja la nul.litat total o parcial del conveni per permetre el seu
estudi des del punt de vista jurídic i determinar quines són les millors possibilitats
per defensar els interessos de l’Ajuntament: si declarar nul totalment el conveni o
bé només parcialment.
L’equip de govern considera que l’element clau per a la nul.litat, de conformitat
amb l’informe jurídic que s’acompanya al dictamen, és, sobretot, la renúncia a
poder recórrer al Tribunal Suprem perquè aquest és un dret absolutament
irrenunciable de les persones i, per tant, evidentment també ho és molt més per a
una Administració pública que defensa els interessos de la col.lectivitat. És a dir,
l’equip de govern considera que no hi pot haver cap mena de renúncia a la tutela
judicial efectiva i per això interposa recurs de cassació.
Com ja ha dit abans, també és voluntat de l’equip de govern, i suposa que també
de tota la Corporació, que, en la mesura dels possibles, els riscos que puguin
aparèixer com a conseqüència de la defensa dels interessos de l’Ajuntament,
mitjançant la interposició del recurs de cassació, siguin controlables i la millor
manera d’aconseguir-ho és consignant davant del Jutjat o fent oferiment a la
propietat Casino de Manresa, S.A. de la quantitat que correspon al justpreu per
evitar que es vagin generant interessos al tretze per cent.
L’equip de govern espera poder fer efectiu aquest import abans del trenta de juliol
si tot va bé i si disposa de les autoritzacions preceptives de la Generalitat. Si no
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fos així, ho faria a l’agost. En qualsevol cas, això no depèn de la voluntat d’aquest
Ajuntament, sinó de la d’una altra Administració.
Recull els comentaris dels grups de l’oposició en relació a la nul.litat total o parcial
del conveni i mantindrà informats els seus representants respecte al fet de si
finalment és un tipus de nul.litat o una altra i cal entendre la previsió de les dues
possibilitats com a un mitjà per deixar el ventall de possibilitats obert.
El senyor Oms i Pons diu que el GMCIU agrairà que se l’informi quan
l’Administració municipal decideixi si es tracta d’una nul.litat total o parcial perquè,
malgrat el fet que votarà afirmativament el dictamen, li agradaria ser puntualment
informat de la decisió dels tècnics de l’Ajuntament.
L'alcalde diu que així es farà.
El senyor Arderiu i Freixa diu que voldria fer una puntualització perquè
s’entengui la postura del GMPP: no pretén valorar si és o no adequat iniciar
aquest expedient, sinó que considera que en el seu dia el conveni va ser lesiu i,
per això, qualsevol actuació que es dugui a terme per reconèixer aquesta lesivitat
li sembla bé. Aquest és el sentit amb el qual s’ha d’interpretar el vot afirmatiu del
GMPP.
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 21 membres presents.
3.15

APROVAR LA MINUTA DE CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE MANRESA PER
A LA COL.LABORACIÓ EN L’ELABORACIÓ DEL PLA INTEGRAL
SOBRE LA IMMIGRACIÓ I L’APLICACIÓ D’UN CURS DE
TÈCNIQUES PER A LA CONFECCIÓ PER IMMIGRANTS
ESTRANGERES
EN
SITUACIÓ
D’ATUR,
I
ACCEPTAR
L’APORTACIÓ ECONÒMICA DE LA DIPUTACIÓ DE 3.000.000 PTA.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde de data 1-7-98 que, transcrit,
diu el següent:
“Atès l’interès d’aquest ajuntament a participar i col·laborar en el foment i
promoció dels treballadors en atur mitjançant la gestió de programes formatius i
ocupacionals, adreçats principalment a aquells col·lectius amb més dificultats
d‘accés al món del treball.
Atesa la sol·licitud, presentada per aquest ajuntament a la Diputació de
Barcelona, de participació per l’any 1988 a la Iniciativa Comunitària INTEGRA
del Fons Social Europeu, amb registre de sortida núm. 3346 de 24 de febrer de
1998.
Atès que les accions a desenvolupar dins del programa INTEGRA-RAINBOW
són les d’elaboració del Pla Integral sobre la Immigració i el curs de formació
ocupacional de Tècniques per a la confecció per immigrants estrangers en
situació d’atur.
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Atesa la minuta de conveni proposada per l’Àrea de Serveis Socials de la
Diputació de Barcelona, que s’adjunta al document amb registre d’entrada en
aquest ajuntament núm. 17211 del dia 25 de juny de 1998, a subscriure entre
la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Manresa de col·laboració en
l’elaboració del Pla Integral sobre la immigració i l’aplicació d’un curs de
Tècniques per a la confecció per immigrants estrangeres en situació d’atur,
ambdós a càrrec de la iniciativa comunitària INTEGRA-RAINBOW del Fons
Social Europeu i aprovar l’aportació econòmica per un import de 3.000.000.PTA.
Atès l’informe emès pel Cap de Negociat de Promoció Econòmica i Ocupació.
Vist el que estableix l’article 25.1 de la Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de les
Bases de Règim Local; l’article 68.1.g) de la Llei 8/87 de 15 d’abril, Municipal i
de Règim Local de Catalunya en connexió amb els articles 2.1.d) i 40 de a Llei
39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
És per tot això que aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té
atribuïdes, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
1.- APROVAR la minuta de conveni a subscriure entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Manresa de col·laboració en l’elaboració del Pla
Integral sobre la immigració i l’aplicació d’un curs de Tècniques per a la
confecció per immigrants estrangers en situació d’atur, ambdós a càrrec de la
iniciativa comunitària INTEGRA-RAINBOW del Fons Social Europeu.
2.- ACCEPTAR l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona per un
import de 3.000.000.- PTA.”
Donat que no hi ha debat en aquest assumpte, el president el sotmet directament
a votació i s’aprova per unanimitat dels 21 membres presents.
3.16

ACCEPTAR
LES
SUBVENCIONS
CONCEDIDES
PEL
DEPARTAMENT DE TREBALL DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, D’IMPORT 2.067.946 PTA I 1.497.479 PTA, AMB
DESTÍ A LES ACCIONS NO FORMATIVES I A LES ACCIONS
FORMATIVES D’INICIATIVES COMUNITÀRIES, RESPECTIVAMENT,
A REALITZAR DURANT L’ANY 1998.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde de data 7-7-98 que, transcrit,
diu el següent:
“Atès l’interès d’aquest ajuntament en participar i col·laborar en matèries
d’economia social, protecció i promoció del dret al treball, foment de la formació
ocupacional, accions d’inserció laboral amb especial prioritat als col·lectius de
risc social, assessorament i orientació en l’àmbit de l’autoocupació i iniciatives i
programes europeus en matèria d’ocupació.
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Atès que el Ple de la Corporació del dia 17 de febrer de 1997 va aprovar, entre
d’altres, la minuta de Protocol de Cooperació per a la constitució a Catalunya
d’un grup coordinador i gestor del projecte IGLOO, inclòs en el marc de la
Xarxa Europea Igloo, en el que hi forma part l’Ajuntament de Manresa.
Atès que l’objectiu de la Xarxa Igloo és la inserció social i/o laboral de
col·lectius desfavorits que pateixen la manca de mecanismes per a la
incorporació social, mitjançant l’establiment d’unes pràctiques de partenariat.
Atès que la Confederació Sindical de Comissions Obreres de Catalunya, com a
coordinador de la Xarxa IGLOO, va presentar, a través de la Direcció General
d’Ocupació del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, el
projecte IGLOO-INTEGRA d’acord a la convocatòria del Programa operatiu de
la Iniciativa comunitària d’ocupació i desenvolupament dels recursos humans.
Atès que el projecte Igloo-Integra té un finançament del Fons Social Europeu
de 60.002.168 pessetes.
Atesa la sol·licitud de subvenció, per la convocatòria de 1998, de les accions
incloses dins el projecte IGLOO-INTEGRA, de la Xarxa Igloo, presentada per
aquesta juntament a la Direcció General d’Ocupació del Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya amb registre de sortida núm. 3957 de
data 5 de març de 1998.
Atesa la resolució del dia 10 de juny de 1998, en la que es resolt autoritzar la
realització de les accions no formatives d’Iniciatives Comunitàries
pressupostades en 3.566.209.-PTA, atorgant una subvenció de 2.067.946.PTA.
Atesa la resolució del dia 11 de juny de 1998, amb registre d’entrada en aquest
ajuntament núm. del dia 6 de juliol de 1998, en la que es resolt autoritzar la
realització de les accions formatives d’Iniciatives Comunitàries pressupostades
en 2.538.000.-PTA, atorgant una subvenció de 1.497.479.-PTA
Atès l’informe emès pel Cap de Negociat de Promoció Econòmica i Ocupació.
Vist el que estableix l’article 25.1 de la Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de les
Bases de Règim Local; l’article 68.1.g) de la Llei 8/87 de 15 d’abril, Municipal i
de Règim Local de Catalunya en connexió amb els articles 2.1.d) i 40 de a Llei
39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
És per tot això que aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té
atribuïdes, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
1.- ACCEPTAR la subvenció concedida pel Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya d’un import de 2.067.946.-PTA, d’acord a la resolució
de data 10 de juny de 1998, destinades a la realització, durant l’any 1998, de
les accions no formatives d’Iniciatives Comunitàries.
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2.- ACCEPTAR la subvenció concedida pel Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya d’un import de 1.497.479.-PTA, d’acord a la resolució
de data 11 de juny de 1998 amb registre d’entrada en aquest ajuntament núm.
18062 de data 6 de juliol de 1998, destinades a la realització, durant l’any 1998,
de les accions formatives d’Iniciatives Comunitàries.”
Donat que no hi ha debat en aquest assumpte, el president el sotmet directament
a votació i s’aprova per unanimitat dels 21 membres presents.
3.17

DONAR-SE PER ASSABENTAT AQUEST PLE CORPORATIU I
RATIFICAR EL DECRET DICTAT PEL REGIDOR DELEGAT
D’ECONOMIA SOCIAL, EN DATA 2-7-98, REFERENT A
L’ACCEPTACIÓ
DE
LA
SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
PEL
DEPARTAMENT DE TREBALL DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, D’IMPORT 16.088.000 PTA, AMB DESTÍ A LA
REALITZACIÓ DURANT L’ANY 1998 DE DIVERSOS CURSOS DE
FORMACIÓ OCUPACIONAL.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde de data 8-7-98 que, transcrit,
diu el següent:
Per decret del tinent d’alcalde, regidor-delegat d’Economia Social del dia dos
de juliol de 1998, es va resoldre el següent:
“Atès l’interès d’aquest Ajuntament en participar i col·laborar en matèries
d’economia social, protecció i promoció del dret al treball, foment de la formació
ocupacional, accions d’inserció laboral amb especial prioritat als col·lectius de
risc social, assessorament i orientació en l’àmbit de l’autoocupació i iniciatives i
programes europeus en matèria d’ocupació.
Atesa l’Ordre de 20 d’octubre de 1997 del Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya publicada en el DOGC núm. 2515 d’11 de novembre
de 1997, per la qual es regulen les accions de formació ocupacional i afins de
caràcter ocupacional que promou la Direcció General d’Ocupació i l’Ordre d’1
de desembre de 1997 del Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya publicada en el DOGC núm. 2532 del 4 de desembre de 1997, de
pròrroga del termini de presentació de sol·licituds per a la concessió de
subvencions, per al 1998, per a la realització de les accions de formació
ocupacional i afins de caràcter ocupacional.
Atès el decret del Tinent d’Alcalde, Regidor-delegat d’Economia Social, del dia
2 de novembre de 1997, estès en el full del paper segellat de la Generalitat
núm. 041649-B, en el que es resolt sol·licitar subvenció pels cursos de formació
ocupacional següents:

Nom del curs

Subvenció

. Instal·lador de gas

4.740.000.-PTA
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. Direcció comercial i tècnic de vendes
. Auxiliars de gestió i tractament de residus
. Logística
. Punt i licres de confecció
. Tècniques i accessoris per a la confecció
. Auto-cad
. Comunicació, màrqueting i relacions públiques

3.480.000.-PTA
2. 900.000.-PTA
2.345.000.-PTA
5.680.000.-PTA
5.680.000.-PTA
2.585.000.-PTA
2.345.000.-PTA

Atesa la resolució tramesa a aquest ajuntament pel departament de Treball de
la Generalitat de Catalunya amb registre d’entrada núm. 17861 de data 2 de
juliol de 1998, en la que es resolt autoritzar una subvenció de 16.088.000.-PTA
destinades a la realització durant l’any 1998 dels cursos de formació
ocupacional següents:
Nom del curs

Subvenció

. Direcció comercial i tècnic de vendes
. Instal·lador d’aigua
. Tècniques i accessoris per a la confecció
. Informàtica gràfica
. Auxiliar de gestió i tractament de residus

3.200.000.-PTA
4.500.000.-PTA
4.000.000.-PTA
2.300.000.-PTA
2. 088.000.-PTA

Vist el que estableix l’article 25.1 de la Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de les
Bases de Règim Local; l’article 68.1.g) de la Llei 8/87 de 15 d’abril, Municipal i
de Règim Local de Catalunya en connexió amb els articles 2.1.d) i 40 de a Llei
39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
Atès l’informe emès pel Cap de Negociat de Promoció Econòmica i Ocupació.
Com a Tinent d’Alcalde, regidor-delegat d’Economia Social de l’Ajuntament de
Manresa, actuant per delegació del Sr. alcalde-president, d’acord amb les
atribucions conferides mitjançant decret de 28 de juny de 1998,
RESOLC
1.- ACCEPTAR la subvenció concedida pel Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya d’un import de 16.088.000.-PTA, d’acord a la
resolució de data 2 de juny de 1998 amb registre d’entrada en aquest
ajuntament núm. 17861 de data 2 de juliol de 1998, destinades a la realització,
durant l’any 1998, dels cursos de formació ocupacional següents:
Nom del curs

Subvenció

. Direcció comercial i tècnic de vendes
. Instal·lador d’aigua
. Tècniques i accessoris per a la confecció
. Informàtica gràfica
. Auxiliar de gestió i tractament de residus

3.200.000.-PTA
4.500.000.-PTA
4.000.000.-PTA
2.300.000.-PTA
2. 088.000.-PTA
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2.- APLICAR la quantitat de 11.650.000.-PTA a la partida 322.4 Programes de
formació i la quantitat de 4.438.000.-PTA a la partida 322.0 Centre d’Iniciatives
per a l’Ocupació
Ho mana i ho signa el Tinent d’Alcalde, regidor-delegat d’Economia Social, el
Sr. Joaquim Collado i Llort, a Manresa, el dia dos de juliol de mil nou-cents
noranta-vuit, la qual cosa, com a Secretari, certifico i queda estès en el full del
paper segellat de la Generalitat número 041694-B”
És per tot això que aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té
atribuïdes, proposa al Ple de al Corporació l’adopció del següent
ACORD
1.- DONAR-SE PER ASSABENTAT AQUEST PLE DE LA CORPORACIÓ del
decret del Tinent d’alcalde, regidor-delegat d’Economia Social en data dos de
juliol de mil nou-cents noranta-vuit i que ha quedat transcrit en la part expositiva
del present dictamen i RATIFICAR-LO.”
Donat que no hi ha debat en aquest assumpte, el president el sotmet
vdirectament a votació i s’aprova per unanimitat dels 21 membres presents.
3.18

MODIFICAR LA MINUTA DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ QUE
VA APROVAR EL PLE DE LA CORPORACIÓ EN SESSIÓ DEL DIA
16-2-98, REFERENT A LA PRODUCCIÓ I PRESENTACIÓ DE
L’EXPOSICIÓ EIX TRANSVERSAL. TRAJECTE DE FUTUR, I
APROVAR LA MINUTA DE CONVENI QUE RECULL LES
MODIFICACIONS INTRODUÏDES.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde de data 8-7-98 que, transcrit,
diu el següent:
“Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 16 de febrer
de 1998 va aprovar la minuta de conveni de col·laboració a signar entre la
Generalitat de Catalunya (Departament de Política Territorial i Obres
Públiques), les Diputacions de Barcelona, Girona i Lleida, el Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona, els Ajuntaments de Cervera, Girona, Lleida,
Manresa i Vic i la Fundació Caixa de Manresa, per a la producció i presentació
de l’exposició Eix Transversal. Trajecte de futur.
Atès que les parts d’aquest conveni han considerat la necessitat de dur a terme
diverses modificacions en el mateix, tal com s’exposa en l’informe emès per la
cap de servei dels Serveis d’Acció Ciutadana de data 6 de juliol de 1998.
Vist l’informe jurídic que figura a l’expedient.
Com alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al ple de la
corporació, l’adopció del següent
ACORD
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PRIMER. Modificar la minuta de conveni de col·laboració que va aprovar el ple
de la corporació en data 16 de febrer de 1998, a signar entre la Generalitat de
Catalunya (Departament de Política Territorial i Obres Públiques), les
Diputacions de Barcelona, Girona i Lleida, el Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona, els Ajuntaments de Girona, Lleida, Manresa i Vic i la Fundació
Caixa de Manresa, per a la producció i presentació de l’exposició Eix
Transversal. Trajecte de futur.
SEGON. Aprovar la minuta de conveni que s’adjunta al present dictamen, la
qual recull les modificacions introduïdes.
TERCER. Fer constar que l’aportació de l’Ajuntament de Manresa en relació
amb els costos de transport, muntatge i desmuntatge de l’exposició, solament
ascendirà a l’import de 270.000 PTA (més IVA), d’acord amb la certificació
emesa per la Fundació Caixa de Manresa, sens perjudici del que estableix
l’annex 2 al conveni.
QUART. Facultar al senyor alcalde president per a la signatura d’aquest
conveni.”
Donat que no hi ha debat en aquest assumpte, el president el sotmet directament
a votació i s’aprova per unanimitat dels 21 membres presents.
3.19

DESIGNAR AMB EL NOM DE MARIA MATILDE ALMENDROS, LA
PLAÇA QUE HI HA ENTRE EL C/ARQUITECTE GAUDÍ I EL C/ SANT
JOAN D’EN COLL, QUE ACTUALMENT ESTÀ IDENTIFICADA COM
A “PLAÇA SENSE NOM”.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde de data 16-7-98 que, transcrit,
diu el següent:
“Atès que per Decret de l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Manresa, de data
10 de juny de 1998, s’acordà incoar expedient, a l’empara del que s’estableix al
Reglament d’Honors i Distincions, per tal de donar el nom de Maria Matilde
Almendros, a la plaça que existeix entre el c/Arquitecte Gaudí i el c/ Sant Joan
d’en Coll.
Atès que l'article 4 en relació amb l’article 14 i 15 del Reglament d'Honors i
Distincions estableix que, dins els honors i distincions que amb caràcter oficial
podrà conferir l'Ajuntament a fi de premiar especials mereixements, beneficis
assenyalats o serveis extraordinaris, s'hi engloba el de designar amb el nom
d’una persona una via pública, un complex urbà, un espai públic o una instal.lació
municipal, sempre i quan aquesta concessió sigui a títol pòstum.
Atès que s’han realitzat tots els actes previstos als articles 16 i 17 del Reglament
abans esmentat.
Atès que l'article 18 de l'esmentat Reglament, estableix que la concessió d’aquest
tipus d’honor, consistent en la denominació d’una via pública, haurà de ser
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acordada pel Ple de la Corporació requerint-se per a la seva adopció la majoria
simple.
Atès l'informe-proposta de l'instructor de l'expedient.
Atès l'informe-proposta de la Comissió informativa de l'Àrea de Serveis Personals,
en relació a la designació de la plaça que existeix entre el c/ Arquitecte Gaudí i el
c/ Sant Joan d’en Coll i que actualment està identificada com a “Plaça sense
nom”.
Per tot això, l'Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació Municipal
l'adopció dels següents
ACORDS
1er.- Designar amb el nom de “Maria Matilde Almendros” a la plaça que existeix
entre el c/ Arquitecte Gaudí i el c/ Sant Joan d’en Coll, que actualment està
identificada com a “Plaça sense nom”, segons es grafia en el plànol adjunt.
2n.- Col.locar les plaques i retolacions que corresponguin al carrer esmentat, per
part dels serveis tècnics municipals corresponents.
3r.- Inscriure al LLibre-Registre de Distincions Honorífiques, les circumstàncies de
l’afavorit, així com la relació detallada de mèrits que motivaren la seva concessió,
i la data de la mateixa."
El senyor Fontdevila i Subirana explica que es tracta de la proposta de
designació del nom de Maria Matilde Almendros a la plaça situada a la cruïlla del
carrer de l’Arquitecte Gaudí i del carrer de Sant Joan d’en Coll i que havia estat
identificada fins el dia d’avui com a “Plaça sense nom”.
Requeriments urbanístics d’una nova edificació, que demanaven denominar
aquest aspecte de la topografia local, han fet que, responent a la iniciativa del Pla
Director d’Objectius en relació a la intenció d’augmentar en nombre de noms
femenins en el nomenclàtor manresà, s’apliqués una relació del Consell municipal
de la dona en la qual apareixia en primer lloc la figura d’aquesta ciutadana
vinculada al món del teatre i de la ràdio que és la senyora Maria Matilde
Almendros.
Per tant, a partir d’avui, més enllà dels actes i del nomenament públic que es
pugui fer més endavant, es podria designar ja aquesta plaça amb el nom de
Plaça de Maria Matilde Almendros.
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 21 membres presents.
4.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

4.1

REGIDORIA DELEGADA DE SANITAT

4.1.1

RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE
L’HOSPITAL GENERAL DE MANRESA, PER IMPORT DE 3.268.000
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PTA, EN CONCEPTE DE PRESTACIÓ DEL PROGRAMA D’ATENCIÓ
A LA DONA DURANT ELS MESOS DE GENER I FEBRER DE 1998.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Sanitat de data 126-98 que, transcrit, diu el següent:
“Durant l’exercici de 1998 s’han devengat obligacions a càrrec d’aquest
Ajuntament que, per diverses causes, no han estat reconegudes ni liquidades.
En conseqüència d’això, el regidor delegat de Sanitat, proposa al Ple l’adopció
del següent acord:
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 dels
creditors que a continuació es relacionen pels deutes acreditats i informats pel
responsable del Servei.
ORGANISME, ENTITAT O
INDUSTRIAL
HOSPITAL GENERAL DE
MANRESA
G-58917659

CONCEPTE

PESSETES

Per prestació del Programa d’Atenció a
la Dona durant els mesos de gener i
febrer de 1998.

3.268.000.-

TOTAL PTES.

3.268.000.-

“
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que el GMPP votarà afirmativament
aquest dictamen, però es va dir que al mes de desembre es realitzaria l’últim
pagament en relació a aquest programa i, per això, voldria saber per quin motiu hi
ha aquesta demora i perquè no es pot realitzar el pagament adequadament amb
la qual cosa s’evitaria haver de fer un reconeixement de crèdit extrajudicial.
També voldria saber si aquest serà realment l’últim pagament.
El senyor Esclusa i Espinal contesta que al mes de març es va signar el
protocol entre l'Ajuntament de Manresa i l’Hospital General de Manresa i no tenia
efectes retroactius sinó que va entrar en vigor el mateix mes de la signatura. Per
tant, aquest és l’últim reconeixement de crèdit que s’aprovarà en relació a aquest
programa perquè els mesos de març, abril i maig ja s’han anat pagant dins del
protocol que es va signar.
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per 14 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC,
1 GMIC-EV i 2 GMPP) i 7 abstencions (GMCIU).
5.

ÀREA D’URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA

5.1

REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME

5.1.1

EXPOSAR AL PÚBLIC ELS TREBALLS CONSTITUTIUS DE
L’AVANÇ DE PLANEJAMENT DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA
GENERAL D’ORDENACIÓ DE MANRESA. GERMÀ ISIDRE.
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El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data 67-98 que, transcrit, diu el següent:
“Vist el projecte anomenat MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL DE MANRESA
- GERMÀ ISIDRE, redactat pels serveis tècnics municipals.
Atès que l’objecte d’aquesta Modificació és la delimitació d’una unitat d’actuació
que inclogui els terrenys compresos entre la carretera de Viladordis, la
prolongació del carrer Germà Isidre i la part posterior de la unitat d’actuació
Montcau i del front d’edificació del carrer Llevant i part del traçat de la
prolongació del carrer Germà Isidre, fins assolir la meitat de la seva amplada.
Atès que la tramitació d’aquest projecte ve justificada per la necessitat d’assolir,
en un termini més o menys breu, l’enllaç de la prolongació del carrer Germà
Isidre amb la carretera de Viladordis.
Vist 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.
Atès que l'article 75 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual
s'aprova la refosa dels textos legals vigent a Catalunya en matèria urbanística
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 40 i 41
del text refós de la Llei del Sòl, 115 i següents del Reglament de Planejament
Urbanístic i 39, 40, 55 i 59 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual
s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística.
Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals 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, ha de proposar
al Ple de la Corporació l'adopció del següent
ACORD
1r. ACORDAR L'EXPOSICIÓ PÚBLICA dels treballs constitutius de l'Avanç de
Planejament de la MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE
MANRESA - GERMÀ ISIDRE, redactat pels serveis tècnics municipals, de
conformitat al 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.
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2n. ACORDAR LA PUBLICACIÓ de l'anterior acord en els medis locals de
comunicació, així com en un dels diaris de major circulació de la província.”
Donat que no hi ha debat en aquest assumpte, el president el sotmet directament
a votació i s’aprova per unanimitat dels 21 membres presents.
5.1.2

EXPOSAR AL PÚBLIC ELS TREBALLS CONSTITUTIUS DE
L’AVANÇ DE PLANEJAMENT DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA
GENERAL D’ORDENACIÓ DE MANRESA. BASES DE MANRESA FONT DEL GAT.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data 67-98 que, transcrit, diu el següent:
“Vist el projecte anomenat MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL DE MANRESA.
BASES DE MANRESA-FONT DEL GAT, redactat pels serveis tècnics
municipals.
Atès que la necessitat de resoldre de manera més oberta l’encreuament entre
l’avinguda de les Bases de Manresa i el carrer de la Font del Gat, -que en el
Pla general es configura com l’eix estructurador de tot el creixement nord de la
ciutat i de la relació d’aquesta amb l’eix transversal-, fa necessari replantejar
l’ordenació inicialment fixada pel Pla, tot aprofitant la posició estratègica de la
cantonada i el seu potencial de paisatge urbà en al configuració d’aquesta part
nord de la ciutat.
Atès que l’objectiu d’aquesta Modificació és la delimitació d’una unitat
d’actuació en els terrenys situats a la part nordest de l’encreuament entre
l’avinguda de es Bases de Manresa i el carrer de la Font del Gat, amb la
finalitat de millorar la relació entre ambdues vies, tot incrementant l’espai públic
de l’encreuament. La unitat d’actuació es planteja, però, mantenint
l’aprofitament que el vigent Pla general atorga als terrenys.
Vist 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.
Atès que l'article 75 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual
s'aprova la refosa dels textos legals vigent a Catalunya en matèria urbanística
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 40 i 41
del text refós de la Llei del Sòl, 115 i següents del Reglament de Planejament
Urbanístic i 39, 40, 55 i 59 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual
s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística.

39
Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals 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, ha de proposar
al Ple de la Corporació l'adopció del següent
ACORD
1r. ACORDAR L'EXPOSICIÓ PÚBLICA dels treballs constitutius de l'Avanç de
Planejament de la MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE
MANRESA. BASES DE MANRESA-FONT DEL GAT, redactat pels serveis
tècnics municipals, de conformitat al 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. SUSPENDRE L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES de parcel·lació de
terrenys, d’edificació i d’enderrocament, en tot l’àmbit afectat per la Modificació
del Pla general iniciada en l’apartat anterior, de conformitat amb allò que
determina l’article 40.1 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.
3r. ACORDAR LA PUBLICACIÓ dels anteriors acords en el Butlletí Oficial de la
Província, en els mitjans locals de comunicació i en un dels diaris de major
circulació de la província.”
Donat que no hi ha debat en aquest assumpte, el president el sotmet directament
a votació i s’aprova per unanimitat dels 21 membres presents.
5.1.3

EXPOSAR AL PÚBLIC ELS TREBALLS CONSTITUTIUS DE
L’AVANÇ DE PLANEJAMENT DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA
GENERAL D’ORDENACIÓ DE MANRESA. ROSSELLÓ.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data 67-98 que, transcrit, diu el següent:
“Vist el projecte anomenat MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL DE MANRESA
- ROSSELLÓ, redactat pels serveis tècnics municipals.
Atès que el Pla general supedita l’ordenació dels terrenys compresos en el
passatge dels Dipòsits Vells, la carretera de Santpedor i el carrer Sèquia, a la
redacció d’un Pla especial, l’objectiu del qual es centra en la correcta connexió
entre el carrer Sèquia i la carretera de Santpedor.
Atès que la necessitat de fixar un desenvolupament a curt termini de la part del
front d’edificació del passatge dels Dipòsits Vells, el qual esdevé urgent en
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consideració al seu estat de degradació, suposa la necessitat de possibilitar el
seu desenvolupament separat respecte de la resta de terrenys que s’inclouen
en el Pla especial esmentat.
Atès que l’objectiu d’aquesta Modificació és la delimitació d’una unitat
d’actuació que comprengui una petita part dels terrenys inclosos en la
delimitació del Pla especial i que possibiliti el seu desenvolupament amb
independència de la resta dels terrenys.
Vist 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.
Atès que l'article 75 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual
s'aprova la refosa dels textos legals vigent a Catalunya en matèria urbanística
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 40 i 41
del text refós de la Llei del Sòl, 115 i següents del Reglament de Planejament
Urbanístic i 39, 40, 55 i 59 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual
s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística.
Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals 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, ha de proposar
al Ple de la Corporació l'adopció del següent
ACORD
1r. ACORDAR L'EXPOSICIÓ PÚBLICA dels treballs constitutius de l'Avanç de
Planejament de la MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE
MANRESA - ROSSELLÓ, redactat pels serveis tècnics municipals, de
conformitat al que disposa l'article 125 del Reglament de Planejament
Urbanístic, per tal que dins del termini de trenta dies comptats a partir de
l'endemà de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província
puguin presentar-se per part de corporacions, associacions i particulars tota
mena de suggeriments i, en el seu cas, altres alternatives de planejament.
2n. ACORDAR LA PUBLICACIÓ de l'anterior acord en els medis locals de
comunicació, així com en un dels diaris de major circulació de la província.”
Donat que no hi ha debat en aquest assumpte, el president el sotmet directament
a votació i s’aprova per unanimitat dels 21 membres presents.
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5.1.4

APROVAR DEFINITIVAMENT L’ESTUDI DE DETALL DEL CARRER
DEL COS, PROMOGUT I TRAMÈS PER LA SENYORA MARIA
CARRERAS PALAU.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data 77-98 que, transcrit, diu el següent:
“Vist que per acord de la Comissió de Govern de data 4 de maig de 1998, va
ser aprovat inicialment l’anomenat ESTUDI DE DETALL DEL SECTOR
“PASSATGE D’ACCÉS A L’INTERIOR DE LA ZONA VERDA DES DEL
CARRER DEL COS”, de conformitat amb allò que disposa l’article 64, per
remissió de l’article 66, 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 l’anunci d’aquesta aprovació inicial va ser publicat en el Butlletí Oficial
de la Província núm. 123, del dia 23 de maig de 1998, 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, no obstant l’anterior, i fora de termini, ha estat presentat un informe
per part de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, de data 4 de juny de 1998,
en relació a l’Estudi de detall, en el qual es formula l’observació següent:
“Caldrà justificar el compliment de les determinacions establertes a l’article 109
del Pla general d’ordenació vigent, amb relació al punt de mesurament de les
alçades reguladores. Així mateix, atès que l’anomenat passatge està qualificat
de zona verda pel Pla general d’ordenació vigent, seria convenient eliminar la
previsió de cossos sortints sobre l’àmbit qualificat de zona verda”.
Vist que per part de la senyora Maria Carreras Palau, promotora de l’Estudi de
detall, ha estat presentat un text refós de l’expedient, amb la finalitat de
complimentar les determinacions de l’informe de la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona.
Atès que pel que fa al compliment de les determinacions de l’article 109 del Pla
general, la documentació presentada justifica adequadament els objectius de
l’Estudi de detall, que en cap cas no consisteixen en una ordenació de volums
sinó en una precisió de l’alineació d’una de les edificacions que configuren
l’accés a l’espai lliure que es desenvolupa a l’interior de l’illa, derivant les
alçades d’aquestes edificacions d’una determinació directa del Pla general.
Atès que pel que fa als cossos sortints, el Pla general fixa en el seu article 117
la relació física entre edificacions i sòl destinat a sistemes, en el qual es preveu
la possibilitat de determinar cossos sortints en el límit de l’espai privat amb el
sistema d’espais lliures.
Atès que, malgrat l’anterior, el text refós de l’Estudi de detall concreta el volum
dels cossos sortints, els quals es redueixen a la mínima expressió, tot
justificant-los tant a nivell de sostre com a nivell estètic.
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Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 7 de juliol
de 1998.
Vist que els Estudis de Detall s’han de tramitar d’acord amb el que preveuen
els articles 64 i 65, per remissió del 66, tots ells del Decret Legislatiu 1/1990, de
12 de juliol.
Atès que l’article 64.1.d) del Decret Legislatiu esmentat disposa que
“l’aprovació definitiva, sense necessitat del tràmit d’aprovació provisional, ha
d’ésser acordada per l’administració urbanística actuant que n’ha atorgat
l’aprovació inicial”.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’urbanisme en data 7 de juliol de
1998, en què es proposa que per part del Ple de la Corporació municipal sigui
aprovat definitivament l’Estudi de Detall del carrer del Cos.
El Regidor Delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la
Comissió Informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix,
ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent
ACORD
1r.- APROVAR DEFINITIVAMENT L’ESTUDI DE DETALL DEL CARRER DEL
COS, promogut i tramès per la senyora MARIA CARRERAS PALAU, de
conformitat amb allò que disposa l’article 64, per remissió de l’article 66, 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 UN EXEMPLAR de l’Estudi de Detall definitivament aprovat,
així com una còpia de l’expedient administratiu tramitat, a la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona, en compliment del que disposa l’article 64.1.e) del
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.”
Donat que no hi ha debat en aquest assumpte, el president el sotmet directament
a votació i s’aprova per unanimitat dels 20 membres presents (8 GMS, 3 GMERC,
1 GMIC-EV, 6 GMCIU -Sr. Pere Oms, Sra. Maria Rosa Riera, Sr. Lluís
Serracanta, Sr. Josep Rueda, Sr. Antoni Llobet i Sra. Imma Torra), i 2 GMPP) i,
per tant, amb el quòrum que determina l’article 47.3.i) de la Llei 7/1985 i l’article
112.3.k) de la Llei 8/1987.
5.1.5

APROVAR DEFINITIVAMENT L’ESTUDI DE DETALL D’ORDENACIÓ
VOLUMÈTRICA DE L’ÀMBIT DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ NÚM. 17
“FRANCESC
MACIÀ”,
PROMOGUT
PER
COMPANYIA
AMPURDANESA DE CONSTRUCCIONS, SA I TRAMÈS PEL
SENYOR SALVADOR JORBA I NADAL.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data 77-98 que, transcrit, diu el següent:
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“Vist que per acord de la Comissió de Govern de data 4 de maig de 1998, va
ser aprovat inicialment l’anomenat ESTUDI DE DETALL D'ORDENACIÓ
VOLUMÈTRICA DE L'ÀMBIT DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ U.A.17
"FRANCESC MACIÀ", promogut per COMPANYIA AMPURDANESA DE
CONSTRUCCIONS, SA., i tramès pel senyor SALVADOR JORBA i NADAL, de
conformitat amb allò que disposa l'article 66, en relació a l'article 64, tots dos
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 l’anunci d’aquesta aprovació inicial va ser publicat en el Butlletí Oficial
de la Província núm. 121, del dia 21 de maig de 1998, així com en el diari “La
Vanguardia” del dia 23 de maig de 1998, i que durant el termini d’exposició
pública de l’expedient no ha estat presentada cap mena d’al·legació,
reclamació ni recurs.
Atès que per part del senyor Salvador Jorba Vidal ha estat presentada
documentació complementària de l’Estudi de detall, referent a la concreció de
les rasants de l’espai públic que hi és directament vinculat.
Atès que aquesta concreció de rasants deriva de l’estudi més aprofundit de les
característiques de l’espai públic, desenvolupat en el projecte d’urbanització
corresponent, que es troba en fase de redacció.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 7 de juliol
de 1998 en relació a la nova documentació presentada.
Vist que els Estudis de Detall s’han de tramitar d’acord amb el que preveuen
els articles 64 i 65, per remissió del 66, tots ells del Decret Legislatiu 1/1990, de
12 de juliol.
Atès que l’article 64.1.d) del Decret Legislatiu esmentat disposa que
“l’aprovació definitiva, sense necessitat del tràmit d’aprovació provisional, ha
d’ésser acordada per l’administració urbanística actuant que n’ha atorgat
l’aprovació inicial”.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’urbanisme en data 7 de juliol de
1998, en què es proposa que per part del Ple de la Corporació municipal sigui
aprovat definitivament l’Estudi de Detall de la U.A.17 “Francesc Macià”, incloent
la nova documentació complementària presentada pel promotor.
El Regidor Delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la
Comissió Informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix,
ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent
ACORD
1r.- APROVAR DEFINITIVAMENT L’ESTUDI DE DETALL D'ORDENACIÓ
VOLUMÈTRICA DE L'ÀMBIT DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ U.A.17
"FRANCESC MACIÀ", promogut per COMPANYIA AMPURDANESA DE
CONSTRUCCIONS, SA., i tramès pel senyor SALVADOR JORBA i NADAL, de
conformitat amb allò que disposa l'article 66, en relació a l'article 64, tots dos
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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 UN EXEMPLAR de l’Estudi de Detall definitivament aprovat,
així com una còpia de l’expedient administratiu tramitat, a la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona, en compliment del que disposa l’article 64.1.e) del
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.”
Donat que no hi ha debat en aquest assumpte, el president el sotmet directament
a votació i s’aprova per unanimitat dels 20 membres presents (8 GMS, 3 GMERC,
1 GMIC-EV, 6 GMCIU -Sr. Pere Oms, Sra. Maria Rosa Riera, Sr. Lluís
Serracanta, Sr. Josep Rueda, Sr. Antoni Llobet i Sra. Imma Torra), i 2 GMPP) i,
per tant, amb el quòrum que determina l’article 47.3.i) de la Llei 7/1985 i l’article
112.3.k) de la Llei 8/1987.
5.1.6

APROVAR EL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL INSTITUT.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data 77-98 que, transcrit, diu el següent:
“Vist que pel Ple de la Corporació de data 19 de gener de 1998 va ser aprovat
provisionalment l’anomenat PLA ESPECIAL INSTITUT, redactat pels serveis
tècnics municipals, el qual desenvolupa l’àmbit definit pels carrers Primer de
Maig, passeig Pere III i carrer 265, de conformitat amb el que preveu l’article 60
del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de
la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística.
Vist que l’expedient del Pla especial va ser tramès a la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona per a la seva aprovació definitiva, en compliment d’allò que
disposa l’article 50.1, lletra c), del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
Vist que l’esmentada Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió del dia 25
de juny de 1998, va acordar aprovar definitivament el Pla especial Institut,
suspenent la seva executivitat fins que sigui aportat un text refós per triplicat,
verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i
diligenciat, que incorpori la prescripció següent:
1.1. S’haurà de canviar l’emplaçament de les volumetries proposades en el Pla

especial per tal de facilitar amb major mesura el pas de la traça ferroviària
prevista en aquest àmbit.
Vist que pels serveis tècnics municipals ha estat redactat un text refós del Pla
especial, el qual, sense modificar cap dels paràmetres edificadors de l’anterior
document, proposa una nova ordenació de les volumetries, a l’efecte de deixar
un major espai per a la futura traça del ferrocarril, d’acord amb les previsions de
la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme.
Vist l’informe dels serveis jurídics d’urbanisme de data 7 de juliol de 1998
proposant que per part del Ple de la Corporació sigui aprovat el Text refós del
Pla especial Institut.

45

El Regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, ha de proposar
que pel Ple de la Corporació siguin adoptat el següent
ACORD
1r. APROVAR EL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL INSTITUT, redactat pels
serveis tècnics municipals, a l’efecte d’esmenar les deficiències assenyalades
per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en el seu acord de 25 de juny de
1998, de conformitat amb el que preveu l’article 60 del Decret Legislatiu 1/1990,
de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a
Catalunya en matèria urbanística.
2n. TRAMETRE PER TRIPLICAT EXEMPLAR el Text refós aprovat, a la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona, perquè sigui atorgada la seva executivitat,
de conformitat amb el que disposa l’article 59.3 del Decret Legislatiu 1/1990, de
12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya
en matèria urbanística.”
Donat que no hi ha debat en aquest assumpte, el president el sotmet directament
a votació i s’aprova per unanimitat dels 20 membres presents (8 GMS, 3 GMERC,
1 GMIC-EV, 6 GMCIU -Sr. Pere Oms, Sra. Maria Rosa Riera, Sr. Lluís
Serracanta, Sr. Josep Rueda, Sr. Antoni Llobet i Sra. Imma Torra), i 2 GMPP) i,
per tant, amb el quòrum que determina l’article 47.3.i) de la Llei 7/1985 i l’article
112.3.k) de la Llei 8/1987.
5.1.7

RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE TALLER
AURIA, SCCL, PER IMPORT DE 499.261 PTA EN CONCEPTE
D’ENDERROCAR SITGES EN L’OBRA DE REMODELACIÓ EDIFICI
LA FLORINDA, PLANTES PRIMERA I SEGONA, FASE I.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data
30-6-98 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que s'han devengat obligacions a càrrec d'aquest Ajuntament que per
diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades.
En conseqüència d'això i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic que
s’adjunten, el president de la Comissió Informativa d’Urbanisme i el President
de la Comissió Informativa d’Hisenda, proposen al Ple l'adopció del següent:
ACORD
Reconèixer a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 144 de 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 del
creditor que a continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel
responsable del servei.
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CREDITOR
TALLER AURIA, S.C.C.L.
NIF F-08670077
Domicili: Urb. Sant Jaume les Olivers s/n IGUALADA
CONCEPTE
ENDERROC SITGES EN RELACIÓ A L’OBRA DE REMODELACIÓ EDIFICI
LA FLORINDA, PLANTA PRIMERA I SEGONA, FASE 1.
IMPORT
499.261 PTA (inclòs el 16% d’IVA)”
Donat que no hi ha debat en aquest assumpte, el president el sotmet directament
a votació i s’aprova per 14 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 1 GMIC-EV i 2
GMPP) i 6 abstencions (GMCIU -Sr. Pere Oms, Sra. Maria Rosa Riera, Sr.
Francesc Iglesias, Sr. Lluís Serracanta, Sr. Antoni Llobet i Sra. Imma Torra).
5.1.8

TORNAR A L’ENTITAT MERCANTIL SOCIEDAD IBÉRICA DE
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA, LA GARANTIA DEFINITIVA
DE 647.321 PTA , CONSTITUÏDA PER RESPONDRE DEL
COMPLIMENT
DEL
CONTRACTE
DE
MANTENIMENT
I
CONSERVACIÓ D’INSTAL.LACIONS D’ENLLUMENAT PÚBLIC I
SEMAFÒRIQUES EN EL TERME MUNICIPAL DE MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data 67-98 que, transcrit, diu el següent:
“Tramitat l’expedient de devolució de garantia corresponent al contracte de la
concessió administrativa del servei municipal de MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ
D’INSTAL·LACIONS
D’ENLLUMENAT
PÚBLIC
I
SEMAFÒRIQUES EN EL TERME MUNICIPAL DE MANRESA, adjudicat a
l’entitat
mercantil
SOCIEDAD
IBERICA
DE
CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS, S.A.
El regidor-delegat d’Urbanisme, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del
següent
ACORD
Tornar a l’entitat mercantil SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS, S.A. (A-28002335 C. Monturiol, 16-18 de Barcelona), un aval de
MAPFRE CAUCION Y CREDITO, per la quantitat de 647.321 PTA, que
correspon a la garantia definitiva constituïda per respondre del compliment del
contracte de la concessió administrativa del servei municipal de
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ D’INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT
PÚBLIC I SEMAFÒRIQUES EN EL TERME MUNICIPAL DE MANRESA,
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adjudicat per acord del Ple de la Corporació de 20 de novembre de 1989, amb
fonament al compliment contractual acreditat a l’expedient incoat a l’efecte.”
Donat que no hi ha debat en aquest assumpte, el president el sotmet directament
a votació i s’aprova per unanimitat dels membres presents.
5.1.9

APROVAR DEFINITIVAMENT LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS
AFECTATS PER L’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ URBANÍSTICA
DELS TERRENYS NECESSARIS PER A L’EXECUCIÓ DE LES
PREVISIONS DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA ALS
CARRERS DE L’ABAT OLIBA I FONT DEL GAT.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data 67-98 que, transcrit, diu el següent:
“Vist que pel Ple d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 20 d’abril 1998, va ser
incoat EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ URBANÍSTICA dels terrenys necessaris
per a l’execució de les previsions del Pla general d’ordenació urbana als
CARRERS DE L’ABAT OLIBA I FONT DEL GAT, de conformitat al que
disposen els articles 185 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, i 194 del
Reglament de gestió urbanística.
Atès que la relació de béns i drets afectats per aquesta expropiació ha estat
exposada al públic durant el termini d’un mes, previ anunci publicat en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 120, de 20 de maig de 1998,
així com en els diaris “Regió 7”, del dia 9 de maig de 1998 i “La Vanguardia”,
del dia 12 de maig de 1998, i notificada individualment als propietaris afectats.
Atès que durant l’esmentat període d’exposició pública de l’expedient ha estat
presentada una al·legació, per part del senyor Ignasi de Puig i Viladrich, en la
qual fa constar el següent: “Que s’ha detectat un error en la descripció registral
de la finca afectada per l’expropiació, figurant com a Finca 92, Tom 262, llibre
58, Foli 167v, inscripció 9a, essent, en realitat, la seva correcta descripció
registral la següent: Finca 68 dup., Tom 262, llibre 58, Foli 250, inscripció 11ªa”.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, fent constar que, un cop
realitzades les oportunes comprovacions s’ha pogut constatar que les dades
registrals aportades per l’al·legant en el seu escrit són correctes.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’urbanisme, en què es proposa
aprovar definitivament la relació de béns i drets afectats per l’expropiació,
rectificada d’acord amb les noves dades registrals de la finca propietat del
senyor Ignasi De Puig i Viladrich, de conformitat amb els articles 20 i 21 de la
Llei d’Expropiació Forçosa de 16 de novembre de 1954.
El Regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix,
ha de proposar al Ple de la Corporació l’adopció del següent
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ACORDS
1r.- APROVAR DEFINITIVAMENT LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS afectats
per l’expedient d’expropiació urbanística dels terrenys necessaris per a
l’execució de les previsions del Pla general d’ordenació urbana als carreres de
l’ABAT OLIBA I FONT DEL GAT, rectificades d’acord amb les noves dades
registrals de la finca propietat del senyor Ignasi De Puig i Viladrich, aportades
en aplicació del que disposa l’article 20 de la Llei d’Expropiació Forçosa, de 16
de novembre de 1954, resultant concretament la relació següent:
FINCA
carrer Abat oliba - fase 1B carrer Font del Gat -fase 1Afora àmbit
REF. CAD.
26 124 08
26 124 08
26 124 08

TOM
262
262
262

DRET AFECTAT
propietat
propietat
propietat

SUPERFÍCIE
TITULAR
2
163,00 m Ignasi de Puig i Viladrich
2
1,82 m Ignasi de Puig i Viladrich
2
630,18 m Ignasi de Puig i Viladrich

LLIBRE
58
58
58

DADES REGISTRALS
FOLI
250
250
250

SITUACIÓ FINCA
carrer Abat Oliba, 1-3
carrer Abat Oliba, 1-3
carrer Abat Oliba, 1-3
ADREÇA
carrer Amat i Piniella,2-4,7,2
carrer Amat i Piniella,2-4,7,2
carrer Amat i Piniella,2-4,7,2

FINCA
68
68
68

INSCRIPCIÓ
a
11
a
11
a
11

2n.- PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, així com en
un dels diaris de major circulació provincial, i NOTIFICAR-LO
INDIVIDUALMENT als propietaris afectats, de conformitat amb allò que
estableix l’article 21 de la Llei d’Expropiació Forçosa de 16 de novembre de
1954.”
Donat que no hi ha debat en aquest assumpte, el president el sotmet directament
a votació i s’aprova per unanimitat dels membres presents.
5.1.10

INCOAR EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ URBANÍSTICA DE LES
FINQUES NECESSÀRIES PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE
REFORMA DEL CARRER CIRERA, I APROVAR INICIALMENT LA
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS PER AQUESTA
EXPROPIACIÓ.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data 77-98 que, transcrit, diu el següent:
“Vist que per la Comissió municipal de govern del dia 17 de novembre de 1997,
fou inicialment aprovat el projecte d’obra municipal ordinària anomenat
“Projecte de reforma del carrer Cirera”, el qual assolí l’aprovació definitiva en
data 5 de gener de 1998, al no haver-se presentat al·legacions dins del termini
d’exposició pública de l’expedient.
Atès que l’esmentat Projecte d’obra incorpora el corresponent annex
d’expropiacions, amb la relació de béns i drets afectats per l’execució de les
seves determinacions.
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Vist que, d’acord amb l’article 11 del Reglament d’Expropiació Forçosa, aprovat
per Decret de 26 d’abril de 1957, la declaració d’utilitat pública dels béns
immobles objecte d’expropiació s’entén implícita quan es tracta de realitzar
“obres i serveis compresos en els Plans de l’Estat, Província o Municipi,
aprovats amb els requisits legals ”.
Atès que la tramitació dels expedients d’expropiació forçosa per raons
d’urbanisme, s’ha de dur a terme d’acord amb el procediment que s’assenyala
en els articles 17 i següents de la Llei d’Expropiació Forçosa, tal com ho
estableix l’article 197 del Reglament de Gestió Urbanística, aprovat per Reial
Decret 3288/1978, de 25 d’agost.
Vist l’informe emès pels Serveis Jurídics d’Urbanisme, proposant que per part
del ple municipal sigui incoat expedient d’expropiació forçosa per a l’adquisició
dels béns i drets afectats per l’execució del projecte d’obra municipal ordinària
anomenat “Projecte de reforma del carrer Cirera”.
El Regidor delegat d’urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix,
ha de proposar que pel Ple de la Corporació sigui adoptat el següent
ACORD
1r.- INCOAR EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ URBANÍSTICA de les finques
necessàries per a l’execució de les previsions del projecte d’obra municipal
ordinària anomenat “Projecte de reforma del CARRER CIRERA”, d’acord amb
allò que preveuen els articles 185 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol,
pel qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria
urbanística i 194 del Reglament de gestió urbanística, aprovat per Reial Decret
3288/1978, de 25 d’agost.
2n.- APROVAR INICIALMENT LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS
per l’expropiació incoada al paràgraf anterior, la qual s’adjunta al present
Dictamen, i acordar-ne la seva exposició pública durant un termini de quinze
dies, a comptar des del dia hàbil següent al de la publicació del corresponent
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, anunciant-se també
en un dels diaris de major circulació de la província, de conformitat amb el que
disposen els articles 17 i 18 de la Llei d’Expropiació Forçosa, de 16 de
novembre de 1954, i 16 i 17 del Reglament que la desenvolupa, per remissió
del 197 del Reglament de gestió urbanística.”
Donat que no hi ha debat en aquest assumpte, el president el sotmet directament
a votació i s’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 1 GMIC-EV i 1
GMPP -Sr. Antoni Arderiu) i 6 abstencions (GMCIU Sr. Pere Oms, Sra. Maria
Rosa Riera, Sr. Francesc Iglesias, Sr. Lluís Serracanta, Sr. Antoni Llobet i Sra.
Imma Torra).
5.1.11

APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE MILLORA I
REPARACIÓ DE VORERES (FASES II I III) A L’ACTUACIÓ
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INDUSTRIAL “BUFALVENT”,
L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL.

PROMOGUT

I

TRAMÈS

PER

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data 87-98 que, transcrit, diu el següent:
“Vist que pel Ple de la Corporació en sessió de 20 d’abril de 1998 va ser
APROVAT INICIALMENT EL PROJECTE DE MILLORA I REPARACIÓ DE
VORERES (FASES II i III) A L’ACTUACIÓ INDUSTRIAL “BUFALVENT”,
promogut i tramès per l’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, de conformitat amb els
articles 37.1 i 38.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Atès que el Projecte aprovat inicialment ha estat de manifest al públic en
aquest Ajuntament, pel termini de trenta dies hàbils, previ anunci publicat en el
tauler d’anuncis municipal, durant el qual no ha estat presentada cap mena
d’al·legació, reclamació ni recurs.
Atès que en el mateix acord de 20 d’abril de 1998 es va requerir al promotor del
Projecte d’obra per tal que, amb caràcter previ a la seva aprovació definitiva,
presentés un text refós del document que incorporés diverses prescripcions de
caràcter tècnic.
Atès que per part de l’Institut Català del Sòl ha estat aportat el Text refós del
“Projecte de millora i reparació de voreres (fases II i III), a l’actuació industrial
Bufalvent”, a l’efecte de prosseguir amb la tramitació de l’expedient.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, on es fa constar que el
Text refós aportat compleix les prescripcions assenyalades pel Ple en el seu
acord de 20 d’abril de 1998.
Vist que el Projecte en tràmit incorpora l’Estudi de Seguretat i Salut a què fa
referència l’article 5 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de
construcció.
Atès que els Projectes d’obra municipal ordinària s’han de tramitar d’acord amb
allò que estableix l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Atès que la competència per a l’aprovació d’aquest projecte d’obra, en base a
la quantia del seu pressupost correspon al Ple de la Corporació, perquè així ho
determina l’article 264 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim
Local de Catalunya, per remissió de l’article 38.1 del Decret 179/1995, de 13 de
juny.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’urbanisme proposant que pel Ple de
la Corporació sigui aprovat definitivament el Projecte en tràmit.
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El Regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix,
ha de proposar al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
1r. APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE MILLORA I REPARACIÓ
DE VORERES (FASES II i III) A L’ACTUACIÓ INDUSTRIAL “BUFALVENT”,
promogut i tramès per l’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, amb un pressupost per a
execució de contracte de cent cinc milions sis-centes quaranta-una mil quatrecentes setanta-quatre pessetes (105.641.474 PTA), de conformitat amb els
articles 37 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
2n. DECLARAR expressament que el projecte que es tracta inclou l’Estudi de
seguretat i salut, en compliment i als efectes d’allò determinat en el Reial
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre.
3r. PUBLICAR l’anunci de l’acord d’aprovació definitiva de l’expedient 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, de conformitat amb l’article 38.2 del
Decret 179/1995, de 13 de juny.”
Donat que no hi ha debat en aquest assumpte, el president el sotmet directament
a votació i s’aprova per unanimitat dels membres presents.
5.2

REGIDORIA DELEGADA DE MEDI AMBIENT

5.2.1

ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DE DIVERSOS PARCS I JARDINS DEL MUNICIPI
DE MANRESA, A FAVOR DE L’ENTITAT AMPANS, PER UN PREU
ANUAL DE 26.858.896 PTA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Medi Ambient de
data 18-6-98 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 16 de març
de 1998, va aprovar l'expedient de contractació del contracte de serveis que
consisteix en el manteniment i conservació de diversos parcs i jardins del
municipi de Manresa, mitjançant concurs públic per procediment obert.
Atès que durant el període de presentació de proposicions se'n presentaren
cinc.
Vista la proposta emesa per la Mesa de Contractació en data 18 de juny de
1998.
De conformitat amb el Títol IV del Llibre II de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de
contractes de les administracions públiques, el regidor delegat de Medi Ambient
proposa al ple de la corporació l'adopció del següent
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ACORD
PRIMER. Adjudicar el contracte de serveis que consisteix en el Manteniment i
conservació de diversos parcs i jardins del municipi de Manresa, a favor de
l'entitat Ampans (CIF G-08444671) i domicili a la crta. de Santpedor, km 4,4,
Sta. M. de Comabella de Santpedor), per un preu anual de 26.858.896 PTA
(inclòs l'IVA), en relació al Concurs Públic convocat a l'efecte per anunci
publicat en el BOP número 93 de 18 d’abril de 1998, en el DOGC número 2629
de 29 d’abril de 1998 i d'acord amb l'expedient de contractació aprovat pel ple
de la corporació de 16 de març de 1998.
SEGON. Requerir l'adjudicatària Ampans perquè en el termini de 15 dies
hàbils, comptats a partir del dia següent al de la recepció de la notificació
d'aquest acord, constitueixi la garantia definitiva d’ 1.180.611 PTA a la Caixa de
la Corporació i presenti el document acreditatiu a la Unitat de Contractació i
Patrimoni de Serveis Jurídics, de conformitat amb l'article 42 de la Llei 13/1995,
de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques.
TERCER. Tornar la garantia provisional de 590.305 PTA a l'adjudicatària
Ampans (NIF G-08444671), prèvia constitució de la garantia definitiva i als
licitadors Talher, SA (NIF A-08602815), Agrotecsa Mantenimientos, S.A. (NIF
A-60777109), Ambientalia, Companyia Catalana de Serveis Ambientals, SA
(NIF A-60332939), i FCC Medio Ambiente, S.A. (NIF A-28541639).
QUART. Publicar l'adjudicació del contracte en el Butlletí Oficial de la Província
i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que
prescriu l'article 285 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
CINQUÈ. Facultar el senyor alcalde per a la signatura de la documentació
necessària per a l’acompliment de l'expedient.”
Donat que no hi ha debat en aquest assumpte, el president el sotmet directament
a votació i s’aprova per unanimitat dels 21 membres presents.
5.2.2

APROVAR LA MINUTA DE CONVENI A SIGNAR ENTRE AQUEST
AJUNTAMENT I LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA,
PER A L’ESTUDI I ASSESSORAMENT EN MATÈRIA DE MEDI
AMBIENT.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data 77-98 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que la necessitat de fer front als problemes derivats de la incidència de la
contaminació atmosfèrica sobre persones i béns, obliga l’Administració
Municipal a dedicar-hi esforços tècnics i humans considerables i no sempre al
seu abast.
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Atès que, en aquest sentit, l’Ajuntament de Manresa i la Universitat Politècnica
de Catalunya, mantenen una llarga tradició de col·laboració en matèria de Medi
Ambient, essent exemples d’això les actuacions següents: Juny de 1982,
conveni per al control de la contaminació ambiental; Març de 1991, estudi de
sorolls a 3 carrers de Manresa i elaboració d’un mapa sònic; Octubre de 1991,
signatura d’un conveni d’assessorament global en temes de Medi Ambient.
Atès que en aquests moments existeix la voluntat d’aquestes administracions
per establir un nou conveni de col·laboració, amb l’objectiu que la Universitat
Politècnica de Catalunya desenvolupi una activitat d’estudi i assessorament en
matèria de Medi Ambient a favor de la Corporació.
Atesa la competència municipal en matèria de protecció ambiental, que per al
municipi de Manresa esdevé obligatòria per aplicació de l’article 26 de la Llei
reguladora de les bases del règim local i l’article 64.d) de la llei municipal i de
règim local de Catalunya.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme i Medi Ambient.
El Regidor delegat de Medi Ambient, un cop informat aquest Dictamen per la
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, proposa al Ple
de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
1r. APROVAR LA MINUTA DE CONVENI a signar entre aquest Ajuntament i la
Universitat Politècnica de Catalunya, amb l’objectiu d’establir un marc general
per al desenvolupament d’una activitat regular d’estudi i assessorament en
matèria de Medi Ambient.
2n. FACULTAR l’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament per a la signatura de la
documentació necessària per dur a terme aquest acord en tots els seus punts.”
Donat que no hi ha debat en aquest assumpte, el president el sotmet directament
a votació i s’aprova per unanimitat dels 21 membres presents.
5.2.3

APROVAR EL PROJECTE DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ A
SIGNAR ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I L’ÀREA DE MEDI
AMBIENT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER A REGULAR
LA CESSIÓ D’ÚS DELS APARELLS I MATERIALS, PROPIETAT DE
LA DIPUTACIÓ, DESTINATS A LA DETERMINACIÓ DE
CONCENTRACIONS DE CONTAMINANTS ATMOSFÈRICS.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data 77-98 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que la necessitat de fer front als problemes derivats de la incidència de la
contaminació atmosfèrica sobre persones i béns, obliga l’Administració
Municipal a dedicar-hi esforços tècnics i humans considerables i no sempre al
seu abast.
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Atès que, per contribuir a aquesta tasca, la Diputació de Barcelona, a través del
seu Servei del Medi Ambient, presta la seva assistència i cooperació tècnica als
municipis de la província.
Atès que des de l’any 1982, l’Ajuntament de Manresa i la Diputació de
Barcelona col·laboren estretament en aquesta tasca de control de la
contaminació atmosfèrica, com a expressió i fruit dels convenis que signaren l’1
de gener de 1982 i 10 de març de 1989, reguladors de la cessió i la utilització
d’equips de captació de mostres de contaminants atmosfèrics.
Atès que des de l’Ajuntament de Manresa, en data 20 d’octubre de 1997, es va
sol·licitar a la Diputació de Barcelona la modificació del conveni d’1 de gener de
1989, en el sentit d’incorporar-hi el servei d’anàlisis químiques dels
contaminants atmosfèrics bàsics.
Atès que per part de la Diputació de Barcelona ha estat presentat el projecte
del nou conveni de col·laboració, a l’efecte de donar compliment a la petició
formulada per l’Ajuntament.
Atesa la competència municipal en matèria de protecció ambiental, que per al
municipi de Manresa esdevé obligatòria per aplicació de l’article 26 de la Llei
reguladora de les bases del règim local i l’article 64.d) de la llei municipal i de
règim local de Catalunya.
Vist l’informe emès pel tècnic de gestió de la Unitat de Medi Ambient.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme i Medi Ambient.
El Regidor delegat de Medi Ambient, un cop informat aquest Dictamen per la
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, proposa al Ple
de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
1r. APROVAR EL PROJECTE DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ a signar
entre aquest Ajuntament i l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona,
amb l’objecte de regular la cessió d’ús dels aparells i materials, propietat de la
Diputació, destinats a la determinació de concentracions de contaminants
atmosfèrics.
2n. FACULTAR l’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament per a la signatura de la
documentació necessària per dur a terme aquest acord en tots els seus punts.”
Donat que no hi ha debat en aquest assumpte, el president el sotmet directament
a votació i s’aprova per unanimitat dels 21 membres presents.
6.

ÀREA D’HISENDA I ADMINISTRACIÓ

6.1

REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA

55

6.1.1

RESOLUCIÓ D’AL.LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE
L’EXPEDIENT
D’ORDENACIÓ
I
APLICACIÓ
DE
LES
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES
D’URBANITZACIÓ DEL CARRER ABAT OLIBA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda de data 137-98 que, transcrit, diu el següent:
“En sessió plenària del dia 18 de maig de 1998 es va aprovar provisionalment
l'expedient d'ordenació i aplicació de les Contribucions Especials per a l'execució
de les obres d'urbanització del C/ Abat Oliba.
Durant el termini d'exposició pública s'han presentat al.legacions per les
persones següents:
-

Sr. Fèlix García Rebollo
Sr. Salvador Garcés Santiago
Sra. M. Montserrat Pérez López
Sr. Jordi Vilar Torras, en representació de la Comunitat de Propietaris de
la finca núm. 12 del C/ Abat Oliba
- Sr. Joan Puigmartí Fainé
Les al.legacions presentades han estat les següents:
*

Per part dels Srs. Fèlix García Rebollo, Salvador Garcés Santiago i M.
Montserrat Pérez López:
Els interessats són propietaris, respectivament, de locals 45, 37 i 35 (entitats
23, 15 i 13) de la finca del C/ Abat Oliba, 38-40 (RC 2710030), amb un
coeficient de propietat del 4,33% cada un, i els quals tenen com a annex
inseparable una plaça de garatge vinculada (números 7, 9 i 8,
respectivament).
En la relació de subjectes passius i quotes provisionals incorporada a
l'expedient, consten els interessats com a subjectes passius per les entitats
descrites i, a més, per cada una de les places d'aparcament, amb un
coeficient de propietat del 0,526%
Al.leguen els interessats, doncs, l'assignació incorrecta dels coeficients de
propietat a les places d'aparcament, i sol.liciten la seva rectificació.
De les inscripcions al Registre de la Propietat relatives a la finca de
referència (Llibre 587, tom 1.902, finca 27.3491) i de la documentació
aportada pels interessats es desprèn:
- Que el total de places d'aparcament és de 23, dos de les quals (les
número 6 i 13) són dobles.
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- Que les places d'aparcament números 1 a 6 i 10 a 23 formen part de
l'entitat número 3, amb un coeficient del 13,15%, dividida en 22 parts
indivises.
- Que, efectivament, les entitats 23, 15 i 13 tenen com a annex inseparable
una plaça d'aparcament, assenyalades amb els números 7, 9 i 8,
respectivament.
- Que el coeficient que correspon a cada una de les places individuals és,
per tant, del 0,598% (13,15% / 22), i no del 0,526% que consta a l'expedient.
Així mateix, a les places 6 i 13 els correspon un coeficient de l'1,193%, i no
del 1,052% assignat a l'expedient.
*

Per part del Sr. Joan Puigmartí Fainé:
El recurrent al.lega que és propietari de la finca situada al núm. 34 del C/
Abat Oliba (RC 2710028), la qual té una superfície total de 140 m2, i no pas
de 154 m2, tal i com consta a l'expedient, i per tant considera que el mòdul
de distribució aplicat (675 m2) és incorrecte.
Vist l'informe emès pel Cap dels Serveis Financers, segons el qual es
constata que la parcel.la de referència té una façana de 7 ml. i una llargada
de 20 ml., i per tant, efectivament, la seva superfície és de 140 m2.
Així doncs, el mòdul de distribució aplicable a aquesta finca serà el següent:
- Superfície solar:
- Sostre subjecte:
- Sostre edificable:

*

140 m2
140 m2
(14 * 7) m2 sòl * 6 m2 sostre/m2 sòl =588 m2 sostre
( 6 * 7) m2 sòl * 1 m2 sostre/m2 sòl = 42 m2 sostre
630 m2 sostre

Per part del Sr. Jordi Vilar Torras, en nom i representació de la Comunitat de
propietaris de la finca núm. 12 del C/ Abat Oliba.
Al.lega el Sr. Vilar, i a l'efecte aporta les proves corresponents, que en
les escriptures de compra-venda de tots els habitatges que conformen
la finca de referència s'estableix una clàusula segons la qual seran a
càrrec de la part venedora totes les despeses que, al seu dia,
corresponguin per l'asfaltat dels carrers i la construcció de les voreres.
Considera, doncs, l'al.legant que qui ha de figurar com a subjecte passiu a
l'expedient de contribucions especials és el venedor dels locals esmentats.
Ara bé, s'ha constatat que la finca, amb referència cadastral 2710035 va ser
objecte de tributació en relació a les contribucions especials derivades de les
obres d'urbanització del sector de Dipòsits Vells, que van acreditar-se l'any
1991.
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El fet que per a la parcel.la de referència ja s'haguessin acreditat, fa 7 anys,
contribucions especials derivades del benefici especial que va suposar la
urbanització del vial colindant fa que en aquest cas no sigui legalment
possible pretendre novament aquesta acreditació, per quan es tracta
únicament de la modificació en aquest tram de l'obra executada al seu dia, el
cost de la qual ha de ser suportat íntegrament per l'Ajuntament, que no pot
imposar al particular la càrrega de finançar novament la pavimentació del
mateix tram de vial, tan sols 7 anys després de l'acreditació de les primeres
contribucions especials per aquesta urbanització.
Vist l'informe emès pel Cap dels Serveis Financers.
El president de la comissió d'Hisenda i Administració proposa al Ple l'adopció
dels següents
ACORDS
Primer: Estimar les al.legacions presentades pels Srs. Fèlix García Rebollo,
Salvador Garcés Santiago i M. Montserrat Pérez López, i redistribuir les quotes
assignades a les places d'aparcament, tot aplicant els coeficients següents:
-Places 1 a 5, 10 a 12 i 14 a 23: 0,598%
-Places 6 i 13: 1, 193%
-Plaça 7: 0% (s'inclou com a annex inseparable de l'entitat 23 -local 45-, amb un
coeficient del 4,33%)
-Plaça 8: 0% (s'inclou com a annex inseparable de l'entitat 13- local 35-, amb un
coeficient del 4,33%)
-Plaça 7: 0% (s'inclou com a annex inseparable de l'entitat 15 - local 37-, amb
un coeficient del 4,33%)
Segon: Estimar l'al.legació presentada pel Sr. Joan Puigmartí Fainé, i modificar
el mòdul de distribució de la finca situada al C/ Abat Oliba 34 (RC 2710028), que
quedarà fixat en 630 m2.
Tercer: Estimar l'al.legació presentada pel Sr. Jordi Vilar Torras, en representació
de la Comunitat de Propietaris de la finca núm. 12 del C/ Abat Oliba, i considerar
aquesta finca no subjecte a tributació en el present expedient de contribucions
especials, per haver estat inclosa, en la seva totalitat, en l'expedient de
contribucions especials derivat de la urbanització dels sector dels Dipòsits Vells.
Quart: Aprovar definitivament l'expedient, tot incorporant les modificacions
relacionades en els apartats anteriors, que es resumeixen seguidament, i
confeccionar novament la relació de subjectes passius i quotes provisionals,
incorporat com a annex 5 a l'expedient:
* Import del projecte ................................................... 33.505.465 PTA
* Cost de l'obra suportat pel municipi ......................... 33.505.465 PTA
* Percentatge d'aplicació ............................................................... 90%
* Base imposable........................................................ 30.154.918 PTA
* Suma dels mòduls de distribució
17.581 m2
* Preu unitari dels mòduls
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(PTA/m2 de sostre) ......................................................... 1.715,1992
* Import quotes no subjectes ........................................ 1.041.125 PTA
* Import total a liquidar................................................ 29.113.793 PTA
Cinquè: Publicar al Butlletí oficial de la Província els acords adoptats.”
Donat que no hi ha debat en aquest assumpte, el president el sotmet directament
a votació i s’aprova per unanimitat dels 21 membres presents i, per tant, amb el
quòrum que determina l’article 47.3.h) de la Llei 7/1985 i l’article 112.3.j) de la Llei
8/1987.
6.1.2

ALIENAR, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE SUBHASTA
PÚBLICA, LA FINCA SITUADA AL PASSEIG DE PERE III NÚM. 63,
AMB LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA DE BÉ PATRIMONIAL, I
APROVAR
EL
PLEC
DE
CLÀUSULES
ECONÒMICOADMINISTRATIVES QUE HAN DE REGIR AQUESTA SUBHASTA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda i del regidor
delegat d’Urbanisme, de data 6-7-98 que, transcrit, diu el següent:
"Vist que l'Ajuntament de Manresa és propietari de la finca registral inscrita en
el Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa, al tom 1.198, llibre 337, foli 31,
finca núm. 14.380, inscripció 1ª, amb la descripció registral següent:
"Urbana: Terreno de figura muy irregular sito en esta Ciudad, Paseo de García
Valiñoa, con una superficie de mil ciento diecinueve metros cuadrados. Linda: al
frente, Sur, con dicho Paseo de García Valiño en una línea de unos cinco metros y
con Tomás Serra Cortés en una línea de veintisiete metros; al Norte, en una línea
quebrada de unos cuarenta y seis metros en total con los Ferrocarriles de vía
estrecha; al Este, con Tomás Serra Cortés en una línea de unos sesenta y un
metros y con Ramón Soler en una línea de diez metros y al Oeste, con terrenos de
la parcela del Instituto de Enseñanza Media descrita al folio 27 de este tomo, en un
línea quebrada formada por dos tramos de sesenta y cinco metros y veinte metros
respectivamente. Esta finca procede y se segrega de la número 14377, inscripción
1ª, que obra al folio 22 de este mismo tomo; la cual no tiene cargas. El
Excelentísimo Ayuntamiento de Manresa, adquirió la finca matriz de que ésta se
segrega por título de agrupación solicitada, según su citada inscripción 1ª. Y el Muy
Ilustre Señor Don Ramón Soldevila Tomasa, Alcalde-Presidente de dicho Excmo.
Ayuntamiento, obrando en nombre y representación de éste, solicita expresamente
se practique la inscripción de segregación de la finca de este número, de su matriz
referida, al objeto de que forme unidad registral independiente, con la calificación
jurídica de bien patrimonial y de propios. En su virtud, se inscribe esta finca a favor
del Excelentísimo Ayuntamiento de Manresa a título de segregación solicitada; con
la misma calificación jurídica expresada".
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Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals indicant que la superfície real
de la parcel.la, segons medició topogràfica portada a terme, és de 1.450 m2, amb
el contingut textual següent:
PORCIÓ DE LA FINCA SITUADA DINTRE DEL PE5 INSTITUT A ALIENAR
Descripció
Parcel·la de forma irregular i de 1.450 m2 de superfície i amb el següents
límits:
Nord-Amb la porció de la finca de la qual forma part en una línia de
cinquanta-un metres.
Sud- Part amb el Passeig de Pere III en una línia de cinc metres, part amb la
finca amb referència cadastral 25 080 03 propietat de Comercial
Ganadera Serra, SA en una línia de vint-i-set metres i part amb la finca
de referència cadastral 25 080 04 propietat de Loreto Roches Serra en
una línia de nou metres.
Est- Part amb la finca amb referència cadastral 25 080 04 propietat de Loreto
Roches Serra en una línia de tretze metres i part amb la finca amb
referència cadastral 25 080 03 propietat de Comercial Ganadera Serra,
SA en una línia de seixanta-cinc metres.
Oest-Part amb la finca amb referència cadastral 25 080 05 propietat de
l’Ajuntament de Manresa en una línia de cinc metres i part amb la finca
amb referència cadastral 25 080 01 propietat de la Generalitat de
Catalunya - Conselleria d’Ensenyament - en una línia quebrada de dos
trams de vint i seixanta-cinc metres.
Planejament
Pla General de Manresa aprovat el 23 de maig de 1.997
Classificació urbanística - sòl urbà
Qualificació urbanística -a definir pel Pla Especial Institut ( PE5 )

Paràmetres PE 5 Institut
- Superfície total
3.607,30 m2
- Sol públic
2.705,47 m2
viari
655,47 m2
espais lliures
0,00
equipaments
2.050,00 m2
- Sol aprof. privat
901,83 m2
- Sostre edificable
5.020,00 m2
- Edificabilitat bruta màxima
1,35
- Dens. màx. habitatges
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Valoració
Valor finca = Valor sòl - Despeses d’urbanització
Valor del sòl
Vsòl = S x At x VRB
Vsòl = 1.450 m2 x 1,35 m2s/m2s x 32.500 pts/m2 = 63.618.750 pts
Despeses d’urbanització
Du = 16.825.900 pts x 40,20%
= 6.764.012 pts
Despeses addicionals d’urbanització
Du = 250,00 m2 x 40,20% x 17.500 pts/m2
= 1.758.750 pts
Total despeses d’urbanització
Valor Finca = 63.618.750 - 8.522.762

100,00
75,00%
18,17%
56,83%
25,00%

= 8.522.762 pts
= 55.095.988 pts

Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals manifestant:
a) Que l'expressada finca es troba qualificada com a bé patrimonial o de
propis, trobant-se doncs valorada en la quantitat de CINQUANTA-CINC
MILIONS
NORANTA-CINC
MIL
NOU-CENTES
VUITANTA-VUIT
PESSETES (55.095.988'-pts).
b) Que els articles 22 .2, lletra l), i 47 .3, lletra k), de la Llei 7/1985, Reguladora
de les Bases de Règim Local, que disposa:
"Artículo 22.
2. Corresponden, en todo caso, al Pleno las siguientes atribuciones:
a) ...
l) La enajenación del patrimonio.
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Artículo 47
3. Es necesario el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación para la adopción de acuerdos en las siguientes materias:
k) Enajenación de bienes, cuando su cuantía exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios de
su presupuesto".

c) Que l'article 50 .2, lletra n), de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de
Règim Local de Catalunya, que disposa:
"2. Corresponderán al Pleno las siguientes atribuciones:
a) ...
n) Enajenar el patrimonio".

c) Que atesos els articles 40 i següents del Reglament del patrimoni dels ens
local, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, resulta procedent que,
previ informe dels serveis municipals d'intervenció i informe de la Comissió
informativa d'Hisenda i, si es creu convenient, d'Urbanisme, Medi Ambient i
Via Pública, pel Ple municipal sigui adoptat l'acord corresponent d'alineació
de la finca mitjançant el procediment de subhasta.
Els Regidors delegats d'Hisenda i d'Urbanisme, de conformitat amb el parer
favorable de la majoria dels membres que composen la Comissió municipal
d'Hisenda, tenen que proposar al Ple municipal l'adopció del següent
ACORD
Primer.- ALIENAR, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE SUBHASTA PÚBLICA, amb el
caràcter de bé de propis o patrimonial, la finca situada al Passeig de
Pere III núm. 63, amb la descripció següent:
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA
DESCRIPCIÓ REGISTRAL
Dades registrals
Descripció registral

Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa, al tom 1.198, llibre 337, foli 31, finca núm.
14.380, inscripció 1ª
"Urbana: Terreno de figura muy irregular sito en esta Ciudad, Paseo de García Valiñoa, con
una superficie de mil ciento diecinueve metros cuadrados. Linda: al frente, Sur, con dicho
Paseo de García Valiño en una línea de unos cinco metros y con Tomás Serra Cortés en
una línea de veintisiete metros; al Norte, en una línea quebrada de unos cuarenta y seis
metros en total con los Ferrocarriles de vía estrecha; al Este, con Tomás Serra Cortés en
una línea de unos sesenta y un metros y con Ramón Soler en una línea de diez metros y al
Oeste, con terrenos de la parcela del Instituto de Enseñanza Media descrita al folio 27 de
este tomo, en un línea quebrada formada por dos tramos de sesenta y cinco metros y veinte
metros respectivamente. Esta finca procede y se segrega de la número 14377, inscripción
1ª, que obra al folio 22 de este mismo tomo; la cual no tiene cargas. El Excelentísimo
Ayuntamiento de Manresa, adquirió la finca matriz de que ésta se segrega por título de
agrupación solicitada, según su citada inscripción 1ª. Y el Muy Ilustre Señor Don Ramón
Soldevila Tomasa, Alcalde-Presidente de dicho Excmo. Ayuntamiento, obrando en nombre y
representación de éste, solicita expresamente se practique la inscripción de segregación de
la finca de este número, de su matriz referida, al objeto de que forme unidad registral
independiente, con la calificación jurídica de bien patrimonial y de propios. En su virtud, se
inscribe esta finca a favor del Excelentísimo Ayuntamiento de Manresa a título de
segregación solicitada; con la misma calificación jurídica expresada".

CARACTERÍSTIQUES ACTUALS DE LA FINCA
Descripció real

Parcel·la de forma irregular i de 1.450 m2 de superfície i amb el següents límits:
Nord-Amb la porció de la finca de la qual forma part en una línia de cinquanta-un metres.
Sud- Part amb el Passeig de Pere III en una línia de cinc metres, part amb la finca amb
referència cadastral 25 080 03 propietat de Comercial Ganadera Serra, SA en una línia
de vint-i-set metres i part amb la finca de referència cadastral 25 080 04 propietat de
Loreto Roches Serra en una línia de nou metres.
Est- Part amb la finca amb referència cadastral 25 080 04 propietat de Loreto Roches Serra
en una línia de tretze metres i part amb la finca amb referència cadastral 25 080 03
propietat de Comercial Ganadera Serra, SA en una línia de seixanta-cinc metres.
Oest- Part amb la finca amb referència cadastral 25 080 05 propietat de l’Ajuntament de
Manresa en una línia de cinc metres i part amb la finca amb referència cadastral 25
080 01 propietat de la Generalitat de Catalunya - Consellería d’Ensenyament - en una
línia quebrada de dos trams de vint i seixanta-cinc metres.
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Característiques urbanístiques de la
finca

Pla General de Manresa aprovat el 23 de maig de 1.997
Classificació urbanística
- sòl urbà
Qualificació urbanística
- a definir pel Pla Especial Institut ( PE5 )
Paràmetres PE 5 Institut
- Superfície total
3.607,30 m2
100,00
- Sol públic
2.705,47 m2
75,00%
viari
655,47 m2
18,17%
espais lliures
0,00
equipaments
2.050,00 m2
56,83%
- Sol aprof. privat
901,83 m2
25,00%
- Sostre edificable
5.020,00 m2
- Edificabilitat bruta màxima 1,35
- Dens. màx. habitatges
120

Segon.-APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMICO–ADMINISTRATIVES QUE HAN
DE REGIR LA SUBHASTA, i sotmetre'l a informació pública pel termini de
quinze dies i, de forma simultània, convocar subhasta pública
mitjançant anunci a publicar en el Diari oficial de la Generalitat de
Catalunya i en el Butlletí oficial de la Província. Si es presentessin
reclamacions contra el plec de condicions durant el termini de la seva
informació pública, s'estarà al que disposa l'article 122, apartat segons,
del Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text
Refós de les disposicions vigents en matèria de règim local.”
Donat que no hi ha debat en aquest assumpte, el president el sotmet directament
a votació i s’aprova per unanimitat dels 21 membres presents.
7.

PROPOSICIONS

7.1

PROPOSICIÓ
DEL
GRUP
MUNICIPAL
D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA, RELATIVA A L’OFERTA DE
SISTEMES OPERATIUS I PROGRAMES OFIMÀTICS BÀSICS EN
CATALÀ.

El secretari dóna compte de la proposició del GMERC, de data 2-7-98 que,
transcrita, diu el següent:
“Actualment, els programes de processos de textos són presents a tots els
ordinadors, ja siguin d’empreses o bé domèstics. I també tenen una gran
difusió els programes de fulls de càlcul i de bases de dades. Aquestes
aplicacions solen agrupar-se i comercialitzar-se com a paquets d’aplicacions
ofimàtiques. Entre tres d’aquests paquets o “suites” de programes, es
reparteixen pràcticament tot el mercat.
Cap d’aquests programes té versió catalana. Només es disposen de diccionaris
i correcció ortogràfica en català però no pas el programa, les instruccions i les
explicacions. Per tant, el català no és present en els programes informàtics més
habituals, i aquesta és una situació que cal afrontar i resoldre.
Igualment, el sistema operatiu per PC més estès a nivell domèstic, i de forma
creixent al món empresarial, és “Windows 95” que properament serà rellevat
per “Windows 98”. De Windows 95 en va sortir una versió catalana,
subvencionada inicialment per la Generalitat, a un preu més alt que la versió
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anglesa o castellana, i que, a més, estava mal acabada, de forma que resulta
inservible.
La situació d’anormalitat de la nostra llengua en aquest matèria requereix
posar-hi remei, i que es pugui disposar de la versió catalana actualitzada dels
sistemes operatius més estesos. El mateix podríem dir dels navegadors
d’Internet, dels programes reconeixedors de veu i de dictat o els reconeixedors
de text mitjançant escànner. És per tot això que el grup municipal d’ERC a
l’Ajuntament de Manresa formula la següent
PROPOSICIÓ
1- Instar el govern de la Generalitat per tal que
- garanteixi l’oferta bàsica i actualitzada de sistemes operatius i programes
ofimàtics en català.
- elabori un reglament que faci obligatori a tots els departaments, organismes
autònoms o empreses públiques a adquirir les actualitzacions dels sistemes
operatius i programes ofimàtics en versió catalana.
- estableixi convenis amb les Cambres de Comerç, organitzacions empresarials
i organitzacions professionals per tal de garantir que els programes ofimàtics
més freqüents en els llocs de treball siguin en la llengua pròpia de Catalunya.
2- Acordar, per part d’aquest Ajuntament, l’adquisició de les llicències de
sistema operatiu o programes ofimàtics que en el futur puguin aparèixer en
llengua catalana, i aplicar-los a totes les seves dependències. En el benentès
que aquesta Corporació municipal té la intenció d’esperar l’aparició de la versió
catalana abans d’adquirir el nou Windows 98.
3- Instar les Diputacions de Catalunya, com a representants de les
Administracions locals, així com la Federació de Municipis de Catalunya i
l’Associació Catalana de Municipis, de cara a establir una demanda conjunta de
sistemes operatius i programes ofimàtics en versió catalana.”
El senyor Fontdevila i Subirana diu que considera que aquesta proposició pot
ser assumida per l’Ajuntament perquè fa referència a l’oferta de programes
informàtics en català.
L’ús de la informàtica a títol personal té cada vegada més usuaris i el fet que els
ordinadors sovint actuïn com a “pròtesi” del cervell humà provoca que també
sovint els catalanoparlants haguem de transformar el llenguatge passant del
català a les llengües en les quals arriba l’oferta informàtica.
Malgrat el fet que ja hi ha programes informàtics en català, encara no tenen un ús
prou generalitzat i només són unes poques grans companyies les qui concentren
determinats paquets de programes informàtics de tractament de textos, fulls de
càlcul i base de dades. Per això es proposa instar el govern de la Generalitat
perquè garanteixi l’oferta bàsica i actualitzada de sistemes operatius i programes
ofimàtics en català i que ho faci extensiu a tots els seus departaments.
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A més, amb la intenció de no quedar al marge de la qüestió, l’Ajuntament proposa
que s’acordi adquirir les llicències del sistema operatiu o programes ofimàtics que
puguin aparèixer en el futur en llengua catalana. Això ja es recull a la normativa
de normalització lingüística de l’Ajuntament i es fa amb el benentès que
l’Ajuntament de Manresa esperarà l’aparició de la versió catalana abans d’adquirir
el nou Windows 98. Cal, però, interpretar-ho en sentit ampli; és a dir, això no vol
dir que no es pugui comprar una llicència per veure com funciona quan aparegui
d’aquí a uns quants dies, però, sí que seria bo esperar a finals d’any que és quan
està prevista l’aparició del nou sistema operatiu.
L’article 29 de la Llei de Política Lingüística aprovada al gener d’aquest any fa
referència a la necessitat de normalitzar la informàtica, però sense concretar les
mesures necessàries per al foment de la presència del català en aquest àmbit.
Considera que seria bo que l’Ajuntament col.laborés en el desplegament d’aquest
article 29 amb el compromís d’esperar l’aparició del nou Windows 98 en versió
catalana per adquirir-lo.
A més a més, i donat que aquesta no és tan sols una qüestió de l’Administració
local ni del govern de la Generalitat, en el tercer punt de la proposició es proposa
instar les Diputacions de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya i
l’Associació Catalana de Municipis per tal que comenci a néixer aquesta
demanda conjunta de programes que pugui facilitar i posar a l’abast de tothom
l’existència de programes i sistemes operatius en llengua catalana. Tot això
sense entrar en el tema del reconeixement de textos per escànner o per veu així
com altres qüestions que s’hauran d’anar plantejant en el futur.
Per tant, amb aquesta proposició s’insta la Generalitat, però també es manifesta
la voluntat de compromís de l’Ajuntament per avançar en la normalització dels
sistemes operatius i dels programes informàtics en llengua catalana.
El senyor Arderiu i Freixa intervé dient que segurament aquesta proposició s’ha
fet amb la millor intenció del món, però té un efecte pervers consistent en el fet
que, si s’apliqués a l’Administració, provocaria retards de l’Administració respecte
els seus competidors, disminucions en la seva eficàcia i també un pas enrera en
comparació amb les ciutats del nostre entorn, el món que ens rodeja i les
tendències actuals.
El món de la informàtica es mou a una velocitat de vertigen, com sap tothom, i els
sistemes operatius també, però cal tenir en compte que un dels objectius
principals dels informàtics és el de simplificar i, per això, les empreses que es
dediquen a l’elaboració de sistemes operatius procuren unificar-los tots amb els
idiomes més parlats del món que, en aquest cas, són l’anglès i el castellà.
Per això, la versió castellana del Windows 98 sortirà al mes d’agost, però la
catalana no ho farà fins al mes de febrer i, per tant, els ajuntaments que l’apliquin
al mes d’agost tindran certs avantatges en la seva eficàcia respecte el nostre
ajuntament que haurà d’esperar fins al febrer.
A més, els programes informàtics considerats com els més útils per a l’eficàcia
administrativa com ara el Lotus-Word-Pro hi són en castellà, anglès i alemany.
També n’hi ha un de comptabilitat que es diu Contawin que és el més difós i es
publica en castellà i en anglès; l’Internet Explorer que és en castellà i en anglès i,
malauradament, no hi és en català. Continuant amb Internet, els “buscadors” més
utilitzats que són el “yahoo” i l’”Altavista” també són en anglès i en castellà. I, pel
que fa a temes d’urbanisme, hi ha un programa que permet fer gràfics mitjançant
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ordinador, que es diu Freelance Gràphics que és el més utilitzat segons les
enquestes publicades en una revista i que també hi és en castellà i en anglès.
Disposa d’un llistat molt extens, però considera que no cal posar més exemples
perquè seria molt avorrit exposar l’allau de programes que s’editen tan sols en
anglès i en castellà.
Per això, considera que, amb la pretensió d’obtenir programes en llengua
catalana i el fet que l’Ajuntament esperi la seva aparició per comprar els nous
programes, l’Ajuntament perjudica l’eficàcia administrativa. I, si aquesta manera
d’actuar s’estén a les Diputacions i a la Generalitat, esdevindrà un “caos” i ja n’hi
ha prou de “caos” amb els incendis d’avui.
El senyor Oms i Pons intervé dient que el GMCIU votarà afirmativament perquè
considera que no caldria presentar aquest tipus de proposicions ja que
l’Ajuntament hauria de tenir la voluntat de catalanitzar tots els seus programes,
malgrat la important inversió econòmica que això suposa.
El GMCIU considera que aquesta és una fórmula per a la normalització que cal
aplicar a aquells programes informàtics que s’utilitzen per tots els departaments
de l’Ajuntament.
No es pot banalitzar la qüestió de la llengua catalana perquè segurament que si el
senyor Bill Gates ofereix als suecs, als escandinaus i als noruecs programes
informàtics en una llengua diferent a la seva, li diran que els vagi a vendre als
Estats Units. Per tant, el senyor Bill Gates editarà els programes en aquestes
llengües perquè és la manera de vendre’ls en aquests països.
Per això, considera que, al darrera de les postures que afirmen que el català no
és important, sinó que l’important és que tothom ho faci tot en castellà, hi ha la
pretensió que la llengua catalana desaparegui. Malgrat el fet que hi hagi molts
bons arguments per defensar aquesta postura, si no hi ha la voluntat d’aconseguir
que l’oferta de programes informàtics es faci també en català i s’accepta l’oferta
que es consumeix als països de parla hispànica, s’estarà renunciant a defensar la
llengua catalana.
Si es tracta d’una qüestió de comoditat, potser es podrien acceptar els programes
en anglès i, de la mateixa manera que el fet de no editar els programes en
castellà suposaria una greu ofensa per a algunes persones, també per als
catalans és una ofensa que no s’editin en llengua catalana.
El senyor Fontdevila i Subirana diu que no serà ell el qui faci propaganda de
determinats programes informàtics i no pot garantir res, però el cert és que s’ha
anunciat la presència del programa més popular que és el Windows 98 i,
evidentment, no s’està recomanant que la Diputació i la Generalitat treballin
només amb aquest sistema perquè suposa que aquelles administracions deuen
disposar de programes informàtics propis adequats a les seves necessitats
concretes, com ho fa l’Ajuntament de Manresa, creats en llengua catalana. La
intenció de la proposició és que els ajuntaments més petits, que treballen a partir
d’aquest sistema operatiu, puguin disposar d’ell en llengua catalana.
Suposa que la intervenció del senyor Arderiu és representativa de tota la feina
que encara resta pendent en la normalització de la llengua catalana pel que fa a
determinats aspectes, però li alarma el fet que el senyor Arderiu parli de
simplificació perquè sempre li han espantat les simplificacions, sobretot, si han de
començar per simplificar-lo a ell; en tot cas, millor que se simplifiqui a algú altre. Si
es tracta de simplificar, probablement algun dia s’hauran de fer servir els
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programes informàtics en anglès i el senyor Arderiu hauria de reflexionar perquè
els seus néts i els seus besnéts hauran d’aprendre ràpidament el xinès perquè,
quan aquest idioma s’imposi, la normalització està garantida i potser llavors no
acceptarà tan de bon grat els arguments que ha exposat i haurà d’acabar
acceptant que, tal com han fet a Finlàndia, Suècia o Noruega sense cap cost
addicional ni perdent aquest temps preciós, ni els avantatges en eficàcia, el món
funciona sense endarreriments i la gent opta i parla en el seu propi idioma sense
que això suposi cap trasbals.
Per tant, cal demanar tot allò que es consideri útil per als ciutadans i ciutadanes
que habitualment s’expressen en llengua catalana, tant si es tracta de sistemes
operatius com de totes aquelles coses que complementen les grans prestacions
que la informàtica ens ha posat a l’abast a finals del segle vint.
El senyor Arderiu i Freixa diu que parla de simplificació perquè, precisament, el
principi fonamental de la informàtica és el sistema binari que consisteix en reduir
l’operativa en dos números i, a partir d’aquí, ja comença tot el demés.
Entén que es presenti aquesta proposició perquè s’acosten les eleccions i
d’alguna manera ens hem de fer notar, però insisteix en el fet que tan sols es
tracta d’un “brindis al Sol”. Per sort o per desgràcia, les empreses productores de
sistemes informàtics o sistemes operatius són molt lluny de les nostres fronteres i
es guien pel seus criteris. Per tant, per molt que es demani a aquestes empreses
que facin els programes en català, si no és rendible econòmicament, no ho faran.
I probablement en el futur, quan les empreses multinacionals així ho decideixin,
s’haurà de treballar amb els sistemes operatius en anglès i aquell que no conegui
aquesta llengua, es quedarà enrera. Aquest és un aspecte de la
internacionalització de l’economia i de la dependència dels països que,
precisament pel fet d’haver aplicat els sistemes simplificatius més aviat, han anat
molt més endavant que nosaltres en aquesta matèria.
Sotmesa la proposició a votació s’aprova per 19 vots afirmatius (8 GMS, 3
GMERC, 1 GMIC-EV i 7 GMCIU) i 2 vots negatius (GMPP).
7.2

PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’IC-EV, ERC I PSC,
RELATIVA A LA CREACIÓ D’UN REGISTRE MUNICIPAL D’UNIONS
CIVILS.

El secretari dóna compte de la proposició dels Grups Municipals d’IC-EV, ERC i
PSC, de data 15-7-98 que, transcrita, diu el següent:
“Atès que el Ple de l’Ajuntament de Manresa, en sessió celebrada el dia 18 de
maig de 1998, va aprovar una moció que reconeix la igualtat de drets de totes
les famílies.
Atès que el Parlament de Catalunya ha legislat recentment sobre aquesta
qüestió.
Atès que sembla procedent oferir, en el reduït àmbit de l’Administració
municipal, un instrument jurídic que afavoreixi la igualtat de les unions no
matrimonials amb independència de l’orientació sexual, com és la creació del
Registre Municipal d’Unions Civils.
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Atès que amb aquest Registre es pretén recollir la inquietud social respecte a la
no discriminació social de les parelles de fet, en base a allò que estableix la
Constitució Espanyola, en el seu article 14è.
Es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer: Crear un Registre Municipal d’Unions Civils, on puguin inscriure’s
voluntàriament les parelles que convisquin sense estar casades, tant
heterosexuals com del mateix sexe.
Segon: Disposar que la inscripció en el Registre Municipal d’Unions Civils, a
més de ser totalment voluntària, tindrà caràcter secret; farà referència
únicament a les persones que no mantinguin relacions matrimonials, si no de
convivència.
Tercer: Disposar que, com a requisit per a la inscripció en el Registre, es
precisarà que els peticionaris acreditin:
a) ser majors d’edat o menors emancipats.
b) no haver estat declarats incapacitats.
c) no ser parents entre ells per consanguinitat.
d) estar empadronats els peticionaris en el mateix domicili del municipi de
Manresa.”
El senyor Mora i Villamate explica que en la sessió ordinària del Ple del mes de
maig es va presentar una moció que tenia, com a objectiu, reconèixer la igualtat
de drets de les diverses formes de famílies que hi ha al nostre país.
En aquella moció es deia que, al marge del matrimoni, la societat catalana d’avui
presenta altres formes d’unió en convivència de caràcter estable: unes formades
per parelles heterosexuals, les quals, malgrat la possibilitat de la qual disposen de
contraure matrimoni, s’abstenen de fer-ho, i altres integrades per persones del
mateix sexe que, d’acord amb la Constitució, no tenen accés a aquesta institució.
També es deia que la població catalana manifesta sensibilitat i hi ha una opinió
majoritària a favor del fet que es reguli d’alguna manera aquest tipus de diversitat
en les maneres de convivència familiar.
El Parlament de Catalunya ha estat sensible a aquesta opinió i ha regulat
recentment les relacions de convivència diferents del matrimoni i la moció que
avui es presenta al Ple és complementària a la moció que es va presentar al mes
de maig i va en la mateixa línia que la Llei aprovada pel Parlament, amb la finalitat
purament instrumental de facilitar mecanismes d’acreditació per tal que les
parelles que són en aquesta situació puguin, si així ho desitgen, acreditar la seva
condició de parella estable i, en funció d’això, gaudir del reconeixement que els
atorga la Llei recentment aprovada. Aquesta Llei té una disposició final que,
d’alguna manera, es manifesta a l’espera que aquesta situació sigui reconeguda
pel Registre Civil com la de qualsevol altra parella.
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El senyor Arderiu i Freixa intervé dient que el GMPP s’ha d’abstenir en la
votació d’aquesta proposició no per motius polítics, sinó tècnics i, en concret,
perquè no veu clar quina és la finalitat d’aquest registre d’unions de fet. Entén la
bona fe del regidor proponent i la seva intenció de solucionar un problema creant
una mena de certificat de matrimoni “light” per a aquells que no estiguin casats
d’acord amb les normes del Codi Civil, però no veu fins a quin punt pot ser útil
mantenir aquest registre i, en canvi, considera que això crearà més burocràcia i
més despesa.
A més a més, pel que fa a l’aplicació d’aquest registre, hi ha un aspecte que el
preocupa referent al fet que, de la manera en què es preveu, pot servir com a
prova de convivència en qüestions relacionades amb els lloguers i aquest aspecte
cal estudiar-lo profundament.
El GMPP creu, en definitiva, que aquest registre pot ser beneficiós per a alguns,
però també pot ser perjudicial per a uns altres.
El Parlament de Catalunya dóna suport a aquesta qüestió, però, en canvi el
govern central la critica perquè significaria la modificació de lleis d’àmbit estatal.
Per tot això, el GMPP s’abstindrà en la votació de la proposició.
El senyor Oms i Pons intervé dient que el GMCIU votarà afirmativament la
proposició perquè considera que, un cop aprovada la Llei al Parlament de
Catalunya, cal aplicar les mesures que calgui per posar-la en pràctica.
Sotmesa la proposició a votació, s’aprova per 19 vots afirmatius (8 GMS, 3
GMERC, 1 GMIC-EV i 7 GMCIU) i 1 abstenció (GMPP - Sr. Antonio Arderiu-).
7.3

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
SOL.LICITANT QUE LA SENYALITZACIÓ DE LA CIUTAT, AIXÍ COM
ELS ESCRITS QUE S’ADRECIN ALS CIUTADANS, ES FACI
SIMULTÀNIAMENT EN CATALÀ I CASTELLÀ.

El secretari dóna compte de la proposició del GMPP, de data 14-7-98 que,
transcrita, diu el següent:
“Atès l’esforç que fa l’Ajuntament de Manresa per la promoció de la ciutat dintre
i fora de la mateixa.
Atès que el nombre de visitants no residents potencials de la ciutat provenen
majoritàriament de la resta d’Espanya.
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix, com a llengües oficials
d’aquesta Comunitat Autònoma, el català i el castellà.
Atès que la Constitució del regne d’Espanya estableix, com a llengua oficial, el
castellà i en cada Comunitat Autònoma, la que sigui autòctona.
Atès l’ús per les Institucions Europees com a llengua normal del castellà
juntament amb les seves recomanacions per a la millor comprensió dels
ciutadans d’Europa.
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Atès que, dintre de la nostra ciutat hi ha un gran nombre de ciutadans que
s’expressen millor en llengua oficial castellana que en la llengua oficial
catalana, d’altres que han vingut de terres on no es parla el català, d’altres que,
essent estrangers, no han tingut la sort de rebre cap noció de català i d’altres
quina llengua materna és el castellà i el volen seguir utilitzant com a dret
individual reconegut a la Constitució i al nostre Estatut, quins drets de tots
aquests grups l’Ajuntament ha d’emparar, vetllar i respectar, proposem al Ple
corporatiu l’adopció del següent
ACORD
A) Que tots els rètols de l’Ajuntament de Manresa i tota la senyalització que
depengui del Municipi, es faci en català i castellà simultàniament.
B) Que els escrits de l’Ajuntament de Manresa en els que s’adreci als ciutadans
d’aquesta Ciutat es redactin simultàniament en català i castellà.”
El senyor Arderiu i Freixa diu que la nostra Constitució i el nostre Estatut
estableixen, com a llengües oficials de Catalunya, el castellà i el català o el català
i el castellà, segons es vulgui, i això vol dir totes dues i no una o l’altra.
A més, cal tenir en compte que a l’Ajuntament hi ha una regidoria de promoció del
turisme que fa l’impossible per atraure visitants a la ciutat i, per tant, una de les
coses que cal fer és facilitar la comprensió del qui no té la sort de parlar en català.
I també cal tenir en compte els drets i els costums d’aquelles persones que han
vingut de fora per fer gran Catalunya, que ajuden tots els catalans a créixer i la
llengua originària dels quals no és la catalana. Cal tenir un respecte a aquestes
persones i facilitar-los la comprensió en la seva llengua materna dins de la seva
pròpia ciutat.
Tenint en compte que a la Comunitat Econòmica Europea, a la qual diem que ens
volem acostar i integrar, no es considera el català com a llengua homologada i,
per tant, no s’ensenya a les escoles dels altres països, ens podem trobar amb
visitants estrangers que no sàpiguen el català i, en canvi, sí coneguin el castellà.
Per tot això, el GMPP demana que, dins del que sigui de competència municipal,
perquè és molt respectuós amb els organismes que són competents, la retolació i
les comunicacions es faci en les dues llengües i no en una o en una altra.
El senyor Canongia i Gerona intervé dient que l’Ajuntament de Manresa va
aprovar un reglament de l’ús de la llengua i, si el GMPP té objeccions a fer a
aquesta norma, pot presentar una proposta de revisió, però l’equip de govern no
hi veu la necessitat i, per tant, no iniciarà aquest camí.
El senyor Oms i Pons intervé dient que aquest és un Ple de contrastos. Recorda
que en el primer ajuntament democràtic, quan es va decidir fer els documents en
català, hi va haver un il.lustre representant a l’Ajuntament que va dir que això era
llençar els diners i que calia fer-ho tot en castellà perquè sinó esdevindria un
assumpte complicat.
Avui tenim una nova proposta respecte a la necessitat de retolar en castellà i,
aquesta vegada, els diners ja no són importants. I, quan a l’anterior acord
significava retrocedir el fet d’incorporar un nou idioma, ara ja no ho és.
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Considera que amb totes aquestes qüestions que es van plantejant, es veu
l’objectiu que hi ha al darrera. I, en aquest sentit, al senyor Arderiu se li veu la
intenció que el castellà estigui per sobre del català i cal que ho digui clar. El
senyor Arderiu pretén aconseguir uns vots determinats i li desitja que li facin bon
profit perquè segurament que n’hi ha molts, però els qui representen els partits
majoritaris tenen l’obligació de defensar el que sempre ha defensat el país. Allò
que se li va treure per la força a Catalunya a l’any 1714 ara ho reclama per la via
democràtica. Per tant, Catalunya no demana res estrany, sinó el que sempre ha
estat d’ella perquè la història li ha donat.
En lloc de demanar que es facin els documents una altra vegada en castellà com
també els rètols dels carrers i, tornant a la discussió anterior, potser valdria la
pena fer-ho tot en anglès. Així guanyarem temps i serem terriblement avançats.
Cal ser seriós i coherent en els plantejaments. Si el senyor Arderiu defensa la
postura que prevalgui el castellà per sobre del català a Catalunya, cal que ho
digui clarament sense donar l’excusa de la pobra gent que no sap el català.
Respecte a aquesta qüestió, han aparegut recentment enquestes que demostren
que la gent entén perfectament el català i, fins ara, no han tingut problemes.
En política cal ser seriós i procurar que hi hagi harmonia a la societat i amb
l’actitud d’intentar obtenir vots creant falses rancúnies no es guanyarà res a favor
de la democràcia. Amb aquesta postura potser algun dia algú guanyarà les
eleccions, però tindrà un país destruït i no només Catalunya, sinó que també es
posa en perill el que ha de ser en el futur Europa i també el que suposadament
vol el Partit Popular que esdevingui la nació espanyola.
Aquest és el punt de vista del GMCIU com a partit que disposa de suport i, per
tant, votarà negativament la proposició amb plena convicció perquè considera
que està fora de lloc i que no té gens en compte el consens que hi ha hagut en
aquest país des de l’arribada de la democràcia.
El senyor Arderiu i Freixa diu que insisteix en demanar el vot afirmatiu a la
proposició i vol fer algunes apreciacions al que s’ha dit anteriorment.
Agraeix al senyor Canongia les seves encertades observacions i explicacions i cal
dir que el GMPP iniciarà els tràmits als quals ha fet referència el senyor
Canongia, però ha considerat necessari plantejar la qüestió perquè no quedés en
“lletra morta” fins a les legislatures futures.
I, responent a la intervenció del senyor Oms, cal dir que hi ha un refrany català
que diu: “no hi ha pitjor sord que el qui no vol escoltar” i, en aquest sentit, cal fer
les reflexió següents: en primer lloc, pel que fa a la qüestió econòmica, cal dir que
en aquest acord, com en tots els altres, sempre ha d’estar per davant de tot la
qüestió de la legalitat. L’Administració està sotmesa a les normes legals i tant
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com la Constitució Espanyola són clars en
aquest tema: les llengües oficials són el castellà i el català la qual cosa vol dir una
i l’altra i no una o l’altra. Al senyor Oms li traeixen els records de temps passats
perquè ha dit que CIU és un partit majoritari i ell considera que no és majoritari en
res ni aquí, ni a la Generalitat, ni a Madrid, on, a més, aquest partit neix amb la
voluntat de ser minoria perquè es denomina “la minoria catalana”.
No ha parlat de rancúnies ni res semblant, sinó de respecte a tothom, tant als qui
parlen castellà com als qui parlen català i demana aquest respecte no per
voluntat personal, sinó perquè hi ha molts ciutadans que són aquí per ajudar a fer
gran Catalunya i estan emparats per la Constitució Espanyola.
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Ningú li ha de donar lliçons de catalanisme perquè a casa seva sempre ha parlat
en català, però també comprèn, perquè ho viu personalment, el problema de les
persones que no tenen el català com a llengua materna i, per tant, han de fer un
gran esforç per parlar-lo.
Només ha demanat que se sigui respectuós amb tots els ciutadans de Manresa
qualsevol que sigui la llengua que parlin a casa seva.
L'alcalde intervé dient que considera que hi ha la voluntat de defensar la identitat,
la llengua i la comunicació i cercar la cohesió de totes les persones i, si més no,
cadascú ho pot interpretar de la forma que ho consideri més oportú.
Sotmesa la proposició a votació, és rebutjada per 19 vots negatius (8 GMS, 3
GMERC, 1 GMIC-EV i 7 GMCIU) i 2 vots afirmatius (GMPP).
7.4

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
RELATIVA A DONAR SUPORT AL DESPLEGAMENT LEGISLATIU
DE LA LLEI DEL CATALÀ, PER GARANTIR LA PRESÈNCIA DE LA
LLENGUA CATALANA EN L’OFERTA CINEMATOGRÀFICA.

El secretari dóna compte de la proposició del GMCIU, de data 15-7-98 que,
transcrita, diu el següent:
“EXPOSA:
Davant les crítiques reaccions del sector cinematogràfic pel que fa a l’esborrany
del decret de foment de l’oferta de cinema doblada i subtitulada en català, el
grup municipal de CiU vol manifestar el següent:
1.

Que el govern ha consultat en tot moment el contingut de l’esborrany del
decret amb els grups parlamentaris i amb els representants del sector
cinematogràfic a Catalunya.

2.

Que la Llei 1/98 de política lingüística, aprovada pel 80 % del Parlament
de Catalunya el 30/XII/1997 disposa que el Govern de la Generalitat pot
establir quotes de distribució i pantalla per garantir una presència
significativa del català en l’oferta cinematogràfica de fins el 50% anual.

3.

Que en els darrers cinc anys la Generalitat ha donat subvencions i ha
cercat acords amb les grans companyies distribuïdores, de les quals, i
encara amb resistències, només Disney ha seguit una mínima política de
respecte a la llengua catalana.
Amb aquesta política de foment, subvencions i acords tan sols s’ha
aconseguit un 1,8% anual d’oferta en català a les pantalles dels cinemes
de Catalunya, amb produccions que recapten més de 400 milions de
pessetes.

4.

Que, pel que fa al coneixement de la llengua catalana, els ciutadans de
Catalunya, segons les dades del cens de 1996, manifesten que el 95%
entén el català i el 75,3% el parla, fet que assegura de bon tros la
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competència lingüística dels catalans per poder assistir a una projecció
cinematogràfica doblada al català.
Atès, doncs, que les crítiques del sector cinematogràfic no estan
fonamentades, i atès que aquest sector no dóna mostres de preocupar-se dels
drets lingüístics dels catalans,
El grup municipal de CiU
DEMANA:
Primer.Que l’Ajuntament de Manresa doni suport al desplegament normatiu per
assegurar la presència del català en l’oferta cinematogràfica, en compliment
d’allò que disposa la Llei 1/98 de política lingüística i per garantir l’opció i el dret
dels ciutadans de Catalunya a poder disposar d’una oferta cultural
normalitzada.
Segon.Que l’Ajuntament de Manresa trameti aquest acord al Govern Central, a la
Generalitat, al Parlament de Catalunya, a les companyies distribuïdores i a tots
els Ajuntaments instant-los a endegar una campanya de suport al cinema
català.”
A continuació, el secretari dóna compte de l’esmena d’addició, de data 20-7-98,
presentada pels grups GMS, ERC i IC-EV que, transcrita, diu el següent:
“Incorporar al punt primer de la part resolutòria de la Proposició un apartat amb
el següent contingut:
“... instant el govern que l’esmentat desplegament normatiu es realitzi cercant el
consens de totes les forces polítiques.”
Per tant, com a conseqüència, la part resolutòria de la proposició quedarà
redactada de la següent manera:
Primer.Que l’Ajuntament de Manresa doni suport al desplegament normatiu per
assegurar la presència del català en l’oferta cinematogràfica, en compliment
d’allò que disposa la Llei 1/98 de política lingüística, i per garantir l’opció i el
dret dels ciutadans de Catalunya a poder disposar d’una oferta cultural
normalitzada, instant el govern que l’esmentat desplegament normatiu es
realitzi cercant el consens de totes les forces polítiques.
Segon.-
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Que l’Ajuntament de Manresa trameti aquest acord al Govern Central, a la
Generalitat, al Parlament de Catalunya, a les companyies distribuïdores i a tots
els Ajuntaments instant-los a endegar una campanya de suport al cinema en
català.”
El senyor Oms i Pons diu que, donada la reacció del sector cinematogràfic
davant la Llei de Política Lingüística i tenint en compte que actualment es dobla
en llengua catalana l’1,8 per 100 de les pel.lícules, considera que la igualtat està
molt per sota del que seria desitjable, encara que, essent molt generosos,
estiguessin disposats a acceptar que es doblés el 50 per 100 de les pel.lícules.
Cal tenir en compte que les companyies distribuïdores, fins ara, han estat
subvencionades malgrat el fet que algunes pel.lícules tenen un rendiment de 40,
100 i 400 milions de pessetes de beneficis.
Per tant, considera que no seria gaire difícil fer els doblatges en català perquè,
malgrat el fet que això suposés un cost econòmic afegit, no seria un cost ruïnós.
També cal tenir en compte que la Llei de Política Lingüística la van aprovar el
vuitanta per cent dels diputats.
Pel que fa a l’esmena amb la qual l’equip de govern proposa que s’afegeixi al
punt primer de la proposició el següent: “... instant el govern que l’esmentat
desplegament normatiu es realitzi cercant el consens de totes les forces
polítiques.”, el GMCIU hi està d’acord i no té cap inconvenient en incorporar
aquest text a la proposició perquè això és precisament el que s’ha intentat fer en
l’aprovació de la Llei que, com ja ha dit abans, va tenir el suport del vuitanta per
cent dels diputats.
El senyor Fontdevila i Subirana intervé dient que l’equip de govern votarà
afirmativament la proposició en la que es demana el desplegament normatiu
afegint, però, el text de l’esmena al seu primer punt i conservant tal com està el
segon punt de la part resolutòria on diu que l’Ajuntament de Manresa trameti
aquest acord al govern central, a la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a les
companyies distribuïdores i a tots els Ajuntaments instant-los a endegar una
campanya de suport al cinema en català.
Per tant, l’equip de govern és a favor de la proposició i del que va aprovar en el
seu moment el Parlament de Catalunya.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que el GMPP està d’acord amb el fet
que es doni suport al cinema en català, però, quan es diu “... en compliment del
que disposa la Llei 1/1998 de Política Lingüística ...”, amb la qual s’apliquen
criteris d’imposicions i de sancions, considera que la llibertat d’escollir per part de
l’individu, queda totalment tallada.
A més, quan es diu que el govern ha consultat en tot moment el contingut
d’aquest esborrany amb els representants del sector cinematogràfic, cal tenir en
compte que aquest sector encara està esperant resposta del director de l’ens
senyor Jou respecte a les propostes que els diferents organismes van posar
sobre la taula.
És evident que, si hi hagués una certa demanda respecte a aquesta qüestió i, si
els ciutadans tinguessin interès en veure cinema en català, les empreses
productores serien les primeres interessades en voler fer cinema en català. Per
tant, si no ho fan, és perquè no hi ha prou demanda.
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Pel que fa a l’enquesta realitzada recentment, segons la qual quatre de cada cinc
catalans consultats manifesten que prefereixen el cinema en català, no vol
qüestionar l’enquesta, però possiblement l’han fet als afiliats i simpatitzants del
partit governant. Ho diu perquè és curiós el fet que en una enquesta feta al carrer
i publicada a la premsa local, on unes quantes persones donaven la seva opinió,
no hi havia cap d’aquestes persones que digués que no aniria al cinema si no es
feia en català.
A més, es diu que, pel que fa al coneixement de la llengua catalana, segons les
dades del cens del 1998, el 95 per 100 del ciutadans de Catalunya entén el català
i el 75 per 100 el parla.
Per això, es pregunta en què es basa el suposat perill d’extinció de la llengua
catalana. Sembla que unes vegades es diu que el català és una llengua en perill
d’extinció i, unes altres, es diu que el català és molt estès, entès i parlat, en funció
del que interessi en cada moment.
Per tant, considera que tan sols hi ha un gran afany de polemitzar i obtenir un
protagonisme davant de la societat i crear problemes allà on no n’hi ha. Per això,
el GMPP no pot afegir-se a aquesta demagògia pura i simple i, malauradament,
no pot donar suport a la proposició ni a l’esmena presentades i, per tant, votarà
negativament.
El senyor Fontdevila i Subirana diu que entén la postura del senyor Javaloyes,
el qual planteja la qüestió en termes de la llibertat d’escollir, però, el problema és
que no tenim llibertat d’escollir i és d’aquest fet del que cal ser conscients. Això
passa amb el cinema, amb els programes informàtics, amb la premsa, amb les
revistes i amb els medicaments.
Per tant, s’està parlant d’una entelèquia, de la llibertat d’escollir. Diem que la gent
no compra programes informàtics en català i ell pregunta: aniríem a comprar el
diari La Vanguardia en català si sortís un dia més tard que la versió castellana,
s’hagués d’anar a buscar a unes llibreries especialitzades i, a més, faltessin
algunes pàgines ?. És evident que no hi ha llibertat d’escollir, malgrat el fet que hi
ha alguns casos de programes informàtics, de pel.lícules i de publicacions en
versió catalana.
Per això, considera que cal que aquesta llibertat d’escollir sigui franca i, a partir
d’aquí, es plantegin unes determinades quotes de protecció com fan la majoria de
llengües. Considera que, amb un Estat al darrera, no suposa tanta coacció com
volia fer creure el senyor Javaloyes. I vol fer constar que parla estrictament com a
regidor de Cultura.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que, quan el diari El Periódico de Catalunya va
veure que hi havia demanda, va començar a publicar el seu diari en català. Ha
assolit el seu èxit i el manté i ningú li ha obligat a fer-ho perquè els projectes han
de sorgir de la pròpia dinàmica de la societat. No es poden resoldre aquestes
qüestions amb imposicions a través de decrets i sancions, perquè, d’aquesta
manera tan sols s’aconsegueix que la gent estigui desencisada, sense estímul i
oprimida per haver de fer certes coses.
De la mateixa manera que hi va haver aquest projecte empresarial que té una
certa demanda i que es ven, les distribuïdores de cinema farien cinema en català
si hi hagués demanda en aquest sentit.
Es proposa instar les distribuïdores de cinema, la Generalitat i els ajuntaments,
però, s’ha preguntat als ciutadans si volen el cinema en català ? Si s’hagués
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començat d’aquesta manera, es podria anar construint el projecte correctament,
però no es pot imposar aquesta qüestió als ciutadans per mitjà de decrets.
El GMPP no està d’acord amb aquesta manera d’actuar.
L'alcalde disposa la votació de la proposició i de l’esmena deixant clar que, amb
elles, es dóna suport a la Llei 1/1998 i al seu desplegament, instant el govern
perquè desenvolupi normativament aquesta llei.
Sotmesa a votació l’esmena d’addició presentada pels grups GMS, ERC i IC-EV,
s’aprova per 19 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 1 GMIC-EV i 7 GMCIU) i 2
vots negatius (GMPP).
Sotmesa a votació la proposició, amb l’esmena d’addició incorporada, s’aprova
per 19 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, 1 GMIC-EV i 7 GMCIU) i 2 vots
negatius (GMPP) i, per tant, es declara acordat:
Primer.Que l’Ajuntament de Manresa doni suport al desplegament normatiu per
assegurar la presència del català en l’oferta cinematogràfica, en compliment
d’allò que disposa la Llei 1/98 de política lingüística, i per garantir l’opció i el
dret dels ciutadans de Catalunya a poder disposar d’una oferta cultural
normalitzada, instant el govern que l’esmentat desplegament normatiu es
realitzi cercant el consens de totes les forces polítiques.
Segon.Que l’Ajuntament de Manresa trameti aquest acord al Govern Central, a la
Generalitat, al Parlament de Catalunya, a les companyies distribuïdores i a tots
els Ajuntaments instant-los a endegar una campanya de suport al cinema en
català.”
7.5

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
SOL.LICITANT QUE DURANT LA CELEBRACIÓ DE L’ONZE DE
SETEMBRE, A LA FAÇANA DE L’AJUNTAMENT ONEGI LA
BANDERA MANRESANA, LA CATALANA, L’ESPANYOLA I
L’EUROPEA.

El secretari dóna compte de la proposició del GMPP, de data 16-7-98 que,
transcrita, diu el següent:
“Que en el Ple d’aquesta Corporació realitzat el passat dia 15 de juliol de 1996,
es va aprovar retirar totes els banderes de la façana de l’Ajuntament a excepció
de la bandera catalana, per la Diada de Catalunya l’onze de setembre.
Atès que la construcció de Catalunya ha estar realitzada des de totes les
regions de l’Estat, sobretot aquestes últimes dècades, ja sigui pel fenomen de
l’immigració, fonamentalment, o bé per criteris de residència. I que aquests
nouvinguts d’arreu de l’Estat s’han integrat en el context social, econòmic i
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cultural de Catalunya, però que alhora no renuncien de les seves arrels, d’allà
on van néixer.
Atès que els manresans que ens estimem la ciutat i ens sentim orgullosos
d’ésser-ne ens agraden tots els nostres símbols, oimés quan es tracta d’una
festivitat tan significativa i important per a Catalunya, de la qual Manresa ciutat
és un puntal important de la nostra història i del nostre país.
Atès que en l’actualitat no fem més que parlar de l’europeisme i de la
construcció de la nova Unió Europea, on, en definitiva, l’essència i la filosofia és
ésser tots plegats (Estats europeus) un sol bloc.
PROPOSEM:
Que durant la celebració de l’Onze de Setembre, Diada Nacional de Catalunya,
tal i com fan la gran majoria d’altres Ajuntaments de Catalunya, a la façana de
l’Ajuntament hi siguin presents totes les banderes que onegen durant l’any, la
bandera manresana, la catalana, l’espanyola i l’europea.”
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que vol que quedi clar que la intenció del
GMPP en presentar aquesta proposició no és en absolut la de crear polèmica ni
discòrdia.
Les banderes són i representen uns símbols que són “sagrats” per a les persones
que creuen i que s’il.lusionen per un país i per una causa.
El GMPP podria plantejar-se la defensa de la seva proposició, com han dit en
altres ocasions, malauradament, des de la perspectiva pura i simple de la
legalitat, fent referència a articles o normes legals. Però el GMPP no vol entrar en
aquests plantejaments que, malgrat considerar-los correctes, provocarien que el
tema se li escapés de les mans i, a més, la qüestió legal no seria la millor
aportació a fer respecte a aquesta qüestió. Es tracta, bàsicament, d’una qüestió
moral per les raons següents: la Diada Nacional de Catalunya és una jornada
festiva per a alguns, reivindicativa per a uns altres i mixta per a uns tercers. Però
és evident que Catalunya és on és, socialment, culturalment, econòmicament i
políticament gràcies a milers d’homes i dones. Amb això intenta demostrar que, a
finals de segle, no podem permetre’ns intentar frustrar a totes aquelles persones
que, amb la seva aportació personal de treball i constància, han convertit
Catalunya en un país líder a imitar arreu.
Evidentment, es pot dir que per un dia no passa res, però no es pot negar que
tots aquells que han treballat, treballen i treballaran per les llibertats de seu país
poden sentir-se arraconats en un dia tan important i vital per a Catalunya en el
qual, a més de celebrar una festivitat, cal que, entre tots, es reivindiqui.
Per poder fer créixer un país cal sumar i integrar. I, per poder arribar a cotes molt
més altes, de vegades també cal renunciar, sempre amb l’ànim de créixer.
Perquè un poble actuï cal que se senti identificat perquè un país no el
construeixen únicament els polítics, sinó tot un poble i, de la mateixa manera, les
ciutats la fan tots els ciutadans.
Aquests són símbols pels quals molts han renunciat a coses i també molts han
mort i cal que, en jornades com la de la Diada Nacional tothom se senti integrat,
il.lusionat, engrescat i no arraconat.
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És més una situació de moralitat ben entesa i de justícia pragmàtica a
l’acabament del segle vint que no pas una situació estrictament i únicament de
lluïment polític o legislatiu.
Per això, en una diada tan significativa com la de l’11 de Setembre, cal que a la
casa de tots hi hagi els símbols de tots. Cal que onegi la bandera de Manresa
perquè la ciutat té prou història com per poder-la lluir amb força. També cal penjar
la bandera de l’Estat perquè tots els ciutadans de Catalunya i de Manresa que
han hagut d’abandonar la seva terra per diferents raons, se sentin units amb un
sentiment tan emotiu i reivindicatiu com el de l’11 de Setembre, però sense haver
de renunciar a les seves arrels.
I, per últim, cal que onegi la bandera europea per tenir un mínim sentit de la
coherència política i de la responsabilitat, apel.lada en moltes ocasions pels
sectors nacionalistes, respecte al fet que el futur no llunyà que hem edificat entre
tots ens espera. No es pot renunciar al símbol de l’europeisme en la diada més
important del país.
Per tot això, demana el vot afirmatiu a la proposició del GMPP.
El senyor Canongia i Gerona intervé dient que el GMS ja va manifestar la seva
postura en el seu dia respecte a aquesta qüestió. En aquell moment també va dir
que respectaria la decisió que adoptés el Ple de la Corporació i, tenint en compte
que la composició del Ple no ha variat, el GMS considera que no té sentit tornar a
repetir aquell debat.
Per tant, el GMS s’abstindrà en la votació de la proposició.
El senyor Fontdevila i Subirana intervé dient que el GMERC ha llegit la
proposició del GMPP, ha escoltat la intervenció del senyor Javaloyes i ha decidit
que votarà negativament la proposició.
El senyor Mora i Villamate intervé dient que el GMIC-EV votarà negativament la
proposició per coherència amb el vot manifestat en el seu moment, quan es va
decidir que l’11 de Setembre onegés tan sols la bandera de Catalunya.
Considera que l’11 de Setembre és una data convenient per manifestar una
reivindicació de sobirania pendent, que té la nació catalana i, per tant, el GMICEV manté la seva posició. I no creu que aquesta postura signifiqui menystenir els
altres símbols de la resta del país, però considera que aquest és per al GMIC-EV
segurament l’únic moment adequat per manifestar aquesta reivindicació.
El senyor Oms i Pons intervé dient que el GMCIU, conseqüentment amb el que
va votar el dia 15 de juliol del 1996, votarà negativament aquesta proposició.
L'alcalde intervé dient que vol deixar clar la seva postura com a alcalde. Tot el
Ple coneix la postura de l’alcalde pel que fa al debat de les banderes i també sap
el compromís que va assumir de respectar l’acord adoptat en el seu dia durant
aquesta legislatura. Per això, mentre no es modifiqui la composició del Ple de la
Corporació, la postura de l’alcalde serà d’abstenció.
Sotmesa a votació la proposició, és rebutjada per 2 vots afirmatius (GMPP), 11
vots negatius (3 GMERC, 1 GMIC-EV i 7 GMCIU) i 8 abstencions (GMS).
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7.6

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
SOBRE MANIFESTACIÓ DE LA SOLIDARITAT DE LA CIUTAT DE
MANRESA FAMÍLIA DE MANUEL ZAMARREÑO, REGIDOR DE
RENTERIA, I AMB EL SEU CONSISTORI, I CONDEMNA D’AQUEST
ATEMPTAT TERRORISTA.

El secretari dóna compte de la proposició del GMPP, de data 16-7-98 que,
transcrita, diu el següent:
“Davant l’atemptat terrorista del proppassat dia 25 de juny, proposem al Ple de
la Corporació l’adopció del següent
ACORD
1.- Manifestar la solidaritat de la ciutat de Manresa amb la família de Manuel
Zamarreño Villoria, Regidor de Rentería i amb el seu Consistori, fent-la
extensiva als membres del seu partit, a la resta de forces democràtiques i a tot
el País Basc, fent-los saber que el seu patiment és compartit per tots els
nostres conciutadans i conciutadanes.
2.- Expressar la més absoluta condemna, repulsa i indignació davant aquest
acte ignominiós que atempta contra els més elementals drets humans.”
El senyor Javaloyes i Vilalta explica que la intenció del GMPP en presentar
aquesta proposició és la de poder expressar el seu rebuig total i absolut a aquest
atemptat assassí i a aquestes actuacions covardes i estúpides així com als
atemptats futurs que hi puguin haver, amb els quals només s’obté la inequívoca
resposta col.lectiva en contra de la societat i que tan sols pretén minvar la força
democràtica que governa l’Estat en aquest moment i aconseguir la crispació
social a l’entorn del poble que, malauradament, suporta aquesta actitud feixista
dels suposats ciutadans del País Basc.
El GMPP lamenta haver de presentar sol aquesta proposició, però considera que
no n’hi ha prou amb un minut de silenci o bé amb un decret de manifest de
l’Alcaldia perquè un sentiment de dol i de rebuig no es pot capitalitzar a través
d’un decret.
El minut de silenci, en definitiva, representaria donar suport als assassins. Seria
equivalent a donar-los una victòria a través del silenci, de no dir res i de callar. No
volem callar i no ens callaran ni els assassins ni aquells que els donen suport
logístic i moral. Cal treballar per la llibertat col.lectiva i la democràcia i, per això,
demana el vot afirmatiu a la proposició.
El senyor Oms i Pons intervé dient que el GMCIU considera que aquesta és una
qüestió molt delicada i d’alta sensibilitat.
L’Ajuntament ja ha dit moltes vegades el que havia de dir i ha fet el que havia de
fer.
Els ajuntaments han de tenir postures unitàries i no crear fissures.
Per tant, considera que els actes que es van fer són, fonamentalment, de rebuig i
ningú ho pot posar en dubte.
Per això, el GMCIU considera que s’ha d’abstenir en la votació de la proposició
perquè, com menys protagonisme es doni als assassins, millor anirà la
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democràcia i serà més bo també per aquells que pateixen la repressió del
terrorisme.
L'alcalde intervé dient que és impossible votar negativament aquesta proposició i
es dirigeix al senyor Javaloyes dient-li que ja ha tingut prou estona la paraula com
per permetre que ara la tingui l’alcalde.
Per tant, si li sembla bé al senyor Javaloyes, farà una argumentació i es passarà
directament a la votació de la proposició.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que li agradaria replicar respecte a una frase
que s’ha dit anteriorment sobre el fet que l’Ajuntament ja ha fet prou.
Ho lamenta molt, però considera que l’Ajuntament no ha fet prou i es fa servir
aquesta expressió per a aquest cas i per als casos futur. Es considera que no cal
que l’Administració municipal digui res més respecte a aquesta qüestió. I és per
això que el GMPP diu “no”. Els grups municipals d’aquest Ajuntament, malgrat el
fet que cada vegada es presenti la mateixa proposta d’acord amb la qual tots se
sentissin identificats, tenen el deure d’expressar el seu rebuig i el seu sentiment. I
no accepta ni permet que es digui que intenta provocar fissures perquè, amb
independència del fet que el regidor mort sigui de la formació política a la qual ell
representa, l’alcalde sap molt bé que el GMPP mai havia demanat que es
presentés cap proposició en aquest sentit, sinó que totes havien sorgit de
l’Alcaldia.
L'alcalde diu que, de la mateixa manera que ha quedat molt clara quina és la
postura del senyor Javaloyes i del GMPP, també ha de quedar molt clar quina és
la de tot el Ple de la Corporació, no tan sols pel que fa al cas del senyor
Zamarreño, sinó en qualsevol cas i tant si es dóna al País Basc com a qualsevol
altre lloc perquè qualsevol mort és rebutjable.
Per això és impossible votar negativament la proposició del GMPP. Per tant, el
Ple de la Corporació l’aprovarà perquè ho ha de fer, però, amb la mateixa llibertat
amb la que el senyor Javaloyes pot manifestar al Ple el seu malestar, el seu dolor
o el seu rebuig davant d’una mort absolutament inútil i irracional, qualsevol grup
de la Corporació també té el dret de sentir-se representat amb un decret de
l’Alcaldia, amb un minut de silenci i amb els seus grups parlamentaris o aquelles
persones que consideri més oportú per expressar el seu rebuig pels actes
terroristes.
Considera que ha de quedar molt clar que, no només l’Ajuntament, sinó també
tota la ciutat rebutja la mort irracional que es va produir amb el cas Zamarreño i,
possiblement, en doble mesura ja que aquest regidor era el substitut d’un altre
regidor que també havia patit un atemptat terrorista.
Coincideix plenament amb el senyor Javaloyes respecte a l’opinió que no n’hi ha
prou amb un minut de silenci ni amb un decret de l’Alcaldia, però segurament que
el senyor Javaloyes coincidirà amb ell en el fet que tampoc serà suficient amb
l’aprovació d’aquesta proposició.
Per tant, que la proposta s’aprovi amb els vots del GMPP.
Sotmesa a votació la proposició, s’aprova per 2 vots afirmatius (GMPP) i 19
abstencions (8 GMS, 3 GMERC, 1 GMIC-EV i 7 GMCIU).
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7.7

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL CONVERGÈNCIA I UNIÓ
REFERENT A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN LA CELEBRACIÓ
DE LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA.

El secretari dóna compte de la proposició del GMCIU, de data 16-7-98 que,
transcrita, diu el següent:
“Atesa la importància de l’11 de Setembre a Catalunya,
El Grup Municipal de CiU proposa l’adopció del següent
ACORD
Que el Ple de l’Ajuntament, com a representant de tots els manresans i
manresanes, faci una crida per tal d’aconseguir la participació ciutadana en la
celebració de la DIADA NACIONAL DE CATALUNYA amb el següent text:
11 DE SETEMBRE DE 1998
El Ple de l’Ajuntament, com a representant del conjunt de la ciutat de Manresa,
fa una crida a tots els ciutadans i ciutadanes per tal que, davant de la
celebració de la Diada Nacional de Catalunya, expressin el desig d’aprofundir
en el procés de recuperació de la nostra personalitat col.lectiva.
L’11 de Setembre és una bona data per fer explícita la nostra reivindicació de
catalanitat. Una reivindicació per tal de poder construir la nova Unió Europea al
costat i en igualtat de condicions que la resta de pobles del continent.
El catalanisme ha reclamat sempre augmentar les quotes de sobirania política
per al nostra país amb l’objectiu de poder servir millor els interessos de tots els
ciutadans de Catalunya, per sobre de diferències socials o d’origen. La
catalanitat ha estat sempre un concepte lligat a la convivència i al treball per
construir una societat cada vegada més justa.
Per fer possible aquest camí de progrés social ens cal seguir reclamant un
sistema de finançament molt menys discriminatori i que sigui molt més just
d’acord amb l’esforç fiscal dels catalans i les catalanes. Només així podrem
afrontar plenament totes les necessitats que els diversos col.lectius socials
tenen plantejades.
I, per tal de seguir progressant en la nostra afirmació nacional, ens cal ser més
conscients que mai de la imprescindible extensió social en l’ús de la llengua
catalana. La immensa majoria de ciutadans de Catalunya domina la llengua
pròpia del país però, per contra, encara som molt lluny de tenir-la com a
instrument normal de comunicació en àmbits tan importants com la justícia, el
cinema i l’oci en general, les relacions econòmiques, etc.
És amb l’objectiu de mostrar aquest anhel d’afirmació nacional i de progrés
social que aquest Ple municipal convida tots els ciutadans de Manresa a
exterioritzar, en motiu de la Diada Nacional de Catalunya d’enguany, les seves
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mostres de catalanitat col.locant massivament la bandera catalana en finestres
i balcons.”
A continuació, el secretari dóna compte de l’esmena de substitució presentada
pel GMERC que, transcrita, diu el següent:
“ACORDS
Primer
Que el Ple de l’Ajuntament, com a representant de tots els manresans i
manresanes, faci una crida per tal d’aconseguir la participació ciutadana en la
celebració de la DIADA NACIONAL DE CATALUNYA amb el següent text:
11 DE SETEMBRE DE 1998
El Ple de l’Ajuntament, com a representant del conjunt de la ciutat de Manresa,
fa una crida a tots els ciutadans i ciutadanes per tal que, davant de la
celebració de la Diada Nacional de Catalunya, expressin el desig d’aprofundir el
procés de recuperació de la nostra personalitat col.lectiva.
L’11 de setembre és una bona data per fer més explícita la nostra reivindicació
de catalanitat. Una reivindicació per tal de poder construir la nova Unió Europea
al costat i en igualtat de condicions que la resta de pobles del continent.
El catalanisme ha reclamat sempre augmentar les cotes de sobirania política
per al nostre país amb l’objectiu de poder servir millor els interessos de tots els
ciutadans de Catalunya i construir una societat cada vegada més justa i
solidària.
Per tal de seguir progressant en la nostra construcció nacional, ens cal ser més
conscients que mai de la imprescindible extensió social en l’ús de la llengua
catalana, avui encara molt lluny de ser un instrument normal de comunicació en
àmbits tan importants com la justícia, el cinema, la informàtica o les relacions
econòmiques.
I, més enllà dels aspectes identitaris -llengua i cultura-, ens cal també un
sistema de finançament no discriminatori i que estigui d’acord amb l’esforç
fiscal de catalans i catalanes. Només així, al capdavall, podrem avançar en
l’autogovern i afrontar plenament totes les necessitats que els diferents
col.lectius socials tenen quotidianament plantejades, això és, l’habitatge, el
treball, la salut, la cultura, el medi ambient o les grans infraestructures.
És amb l’objectiu de mostrar aquest anhel d’afirmació nacional i de progrés
social que aquest Ple municipal, amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya,
convida tots els ciutadans i ciutadanes de Manresa a col.locar massivament la
bandera catalana i estelada en finestres i balcons. I a continuar treballant, dia a
dia, per la plena sobirania de la nostra nació.
Segon
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Que el Ple de l’Ajuntament de Manresa exterioritzi igualment el seu anhel
d’afirmació nacional fent onejar exclusivament la bandera catalana des de la
Festa Major de la ciutat (29 d’agost) fins a la vigília de la diada (10 de
setembre).”
El senyor Oms i Pons diu que el GMCIU, amb la intenció que l’11 de Setembre
hi hagués una postura unitària de tot l’Ajuntament, va presentar aquesta
proposició a l’Alcaldia perquè fos assumida per tot l’Ajuntament i no únicament
presentada pel GMCIU evitant, alhora, cap protagonisme per part de ningú.
Lamenta profundament que això no hagi estat possible perquè considera que és
molt important que l’11 de Setembre a Manresa tingui un sentit unitari i que
l’Ajuntament faci participar els ciutadans de la necessitat que Catalunya cada cop
es reafirmi, el màxim possible, com a nació perquè realment aquesta nació està
en perill.
Per això, la globalitat i en consens en una proposició és molt important.
El GMCIU no pretenia ser protagonista, sinó que aquesta proposta se signés
entre tots.
En aquest Ple han aparegut qüestions que demostren la necessitat que el GMCIU
presenti aquesta proposició.
Catalunya és una nació que ha acollit a molta gent quan la misèria d’altres zones
d’Espanya els feia marxar.
Li agradaria que tots els grups votessin afirmativament aquesta proposició i, pel
que fa a l’esmena de substitució presentada pel GMERC, cal dir que, malgrat el
fet que el primer punt sigui pràcticament igual que el de la proposició del GMCIU,
el segon punt fa referència a la col.locació de la bandera catalana a l’Ajuntament
des del 29 d’agost fins a l’11 de Setembre. El GMCIU no pot acceptar aquest
segon punt perquè la seva intenció és que la seva proposició sigui acceptada pel
major nombre possible de forces polítiques de l’Ajuntament perquè cal procurar
que l’11 de Setembre sigui cada cop més una manifestació el màxim d’unitària
possible.
Per això, el GMCIU manté la seva proposició que conté el manifest que s’hauria
de fer arribar a tots els ciutadans perquè hi hagi aquesta unitat de l’Ajuntament i
es pugui celebrar l’11 de Setembre amb ànim de consens.
El senyor Fontdevila i Subirana intervé dient que el GMERC no pretén un
protagonisme especial en aquest acord en forma de Ban que el GMCIU
proposava a tot l’Ajuntament de Manresa per a aquest 11 de Setembre de 1998.
Per això, vol començar fent una clara distinció entre els dos punts de l’esmena de
substitució del GMERC: pel que fa al primer, malgrat que en aquest cas el
GMERC tampoc pretén obtenir un protagonisme especial, sí que voldria aprofitar
per remarcar alguns aspectes perquè, en el cas que el manifest obtingui el vot
majoritari del Ple, el text tingui uns continguts una mica més ambiciosos. Perquè
el cert és que, amb l’ànim de no ferir susceptibilitats, s’ha conservat l’esquema
que presentava el GMCIU. A més, hi ha alguns matisos que, en cas que no
s’aprovi l’esmena de substitució, no quedaran reflectits, com són els següents: a
la proposició del GMCIU es feia referència a diferències socials o d’origen i,
malgrat el fet que, malauradament, a Catalunya hi ha diferències socials, el
GMERC considera que cal anar eliminant aquestes diferències que encara ens
remeten a un anterior origen. En aquest moment, tots som ciutadans catalans i,
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no és cap retret, però, de vegades, han escoltat les declaracions d’altres grups
que s’entesten en distingir ciutadans “naturals” d’altres d’origen diferent.
El GMERC, en la seva esmena, ha invertit l’ordre de dues qüestions: en primer
lloc es plantegen els trets identitaris vinculats a la llengua i, en segon lloc, es parla
del sistema de finançament respecte el qual diu que sigui “no discriminatori”, en
canvi, en la seva proposició, el GMCIU diu que sigui “molt menys discriminatori”.
El GMERC considera que el sistema de finançament hauria de ser més just
d’acord amb l’esforç fiscal dels catalans i de les catalanes.
A partir d’aquí, en l’esmena, s’especifiquen alguns dels objectius quotidians dels
habitants d’aquest país i per als quals caldria millorar el sistema de finançament i
avançar en l’autogovern per fer front a aquestes necessitats. En concret, se citen
aspectes com ara habitatge, treball, salut, cultura, medi ambient o les grans
infraestructures.
Fins a aquest punt de l’esmena el GMERC no pretenia marcar diferències ni ser
especials, però ha volgut donat un pas més al final de l’esmena on demana que
tots els ciutadans i ciutadanes de Manresa col.loquin massivament la bandera
catalana i aprofitava una altra manifestació política del catalanisme amb la
multiplicitat i formes de banderes estelades que poden aparèixer per la Festa
Major, per a l’11 de Setembre o per Sant Jordi als balcons, respecte a les quals
cal recordar que no són d’una única mida i color, sinó que n’hi ha, almenys, de
dues o tres formes i circulen totes amb naturalitat pel país, pels balcons, per les
finestres i pels camps de futbol i de bàsquet.
Més allà d’aquesta qüestió, aprofitant alguns dels aspectes inclosos a la
proposició i amb la intenció d’exterioritzar aquest anhel d’afirmació nacional de la
proposició, el GMERC proposa que a l’Ajuntament de Manresa onegi
exclusivament la bandera catalana des de la Festa Major de la ciutat, que aquest
any s’escau el dissabte 29 d’agost, fins a la vigília de la Diada que és el 10 de
setembre.
Considera que amb l’esmena, per una banda, es repassen alguns aspectes del
primer punt de l’acord i, per una altra banda, s’afegeix un nou ingredient respecte
el qual el GMERC hauria retardat una mica més la seva exposició al Ple, però
que fa aparèixer avui tenint en compte com ha anat aquesta qüestió.
El senyor Canongia i Gerona intervé dient que, al llarg de la seva història, els
socialistes han demostrat que són defensors dels catalanisme integrador i els
provoca esgarrifança el catalanisme excloent dels quals considera que hi ha
hagut bones mostres en el Ple d’avui.
La part expositiva de la proposició del GMCIU conté una sèrie d’afirmacions que
al GMS li costaria compartir perquè s’acosten a postures de nacionalismes
excloents i, alhora, es mostren a favor de la doctrina oficial que emana del govern
del país, però, tenint en compte que l’important és la part resolutòria en la qual es
demana que els ciutadans de Manresa mostrin la seva catalanitat penjant en
finestres i balcons la nostra senyera, el GMS no té cap inconvenient en votar
afirmativament la proposició.
Pel que fa a l’esmena del GMERC, en la primera part, la diferència respecte al
text de la proposició, rau en una qüestió de senyeres. Per al GMS la senyera
catalana és la “quadribarrada” de color vermell amb fons groc i les altres no són
les banderes del nostre país. Alguns les poden fer servir com a símbol de partit i li
sembla bé perquè cadascú pot fer servir el que consideri més convenient, però la
senyera del nostre país és la “quadribarrada”.
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Per tant, amb l’esmena del GMERC el GMS s’hi entendria més bé, malgrat el fet
que en la seva part expositiva contingui matisos de nacionalisme excloent, però el
GMS no la pot votar afirmativament. I, pel que fa a la segona part de la
proposició, li hauria de dir al GMERC el mateix que ha dit al GMPP: respecte a
aquesta qüestió, el GMS ja va dir en el seu dia tot el que calia i va mostrar el seu
respecte a la decisió que adoptés el Ple la qual cosa ha fet fins el dia d’avui i
continuarà fent en el futur. També va dir en aquell moment que no tornaria a
parlar d’aquesta qüestió fins que no hi hagués un canvi de Consistori i això és el
que farà.
El senyor Mora i Villamate intervé dient que el GMIC-EV valora l’ànim unitari i
de consens amb el que el GMCIU planteja la seva proposició, però, malgrat això,
cal dir que aquest consens i aquesta voluntat unitària són difícils de practicar per
raons objectives, perquè tenen una visió diferent de la realitat del país i dels seus
problemes i subjectives perquè, de fet, la Generalitat no demostra massa sovint
aquesta voluntat unitària i de consens en altres problemes. Per tant, des d’aquest
punt de vista, ha de dir que al GMIC-EV no li satisfà del tot el text de la proposició,
sinó que, en tot cas, el redactaria d’una manera diferent.
Per això, el GMIC-EV s’abstindrà en la votació de la proposició del GMCIU i, pel
que fa a l’esmena de substitució del GMERC, si és possible la votació separada
del primer i del segon apartat, diria que se sent més proper al primer apartat i, per
tant, no tindria inconvenient en votar-lo afirmativament, i, respecte al segon
apartat, relatiu a la qüestió de les banderes, considera que la discussió sobre els
símbols, la forma d’Estat, República o Monarquia, independència o Constitució,
és legítima i, per tant, és un debat que ha d’estar sempre obert, i, per això, no
creu que, pel fet que algú plantegi aquest debat, estigui practicant cap mena de
catalanisme excloent, sinó simplement un debat obert i legítim, però considera
que hi ha moments més oportuns i altres que no ho són tant per plantejar el
debat.
Ja ha dit anteriorment que el moment més adequat per expressar de manera
contundent el dèficit de sobirania és en la Diada de l’11 de Setembre i, per tant,
en aquell moment li sembla oportú utilitzar la qüestió de les banderes.
Considera que no fer-ho d’aquesta manera dóna lloc a un mimetisme respecte a
altres plantejaments defensats en altres llocs de l’Estat espanyol que no creu
oportú plantejar.
Per tant, el GMIC-EV considera que el problema és que, si s’està lluitant per
aconseguir avançar cap a majors cotes de sobirania, la discussió sobre les
banderes no és el més adequat per aconseguir la cohesió i el consens necessaris
perquè Catalunya avanci cap a aquesta sobirania.
Per això, considera que és bo que aquesta qüestió es vagi debatent, però aquest
no és el moment més oportú per plantejar-lo pel que fa a la retirada de les
banderes de la Casa Consistorial i, per tant, si es voten separadament els dos
punts, el GMIC-EV votarà afirmativament el primer punt de l’esmena del GMERC i
s’abstindrà en el segon punt.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que pel que fa a la recerca del
consens manifestada pel senyor Oms, diria que aquesta és una forma atípica de
buscar el consens en la proposició perquè el grup proponent no s’ha posat en
contacte amb el seu grup per saber si vol afegir i treure alguna cosa al text. Per
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tant, d’aquesta manera, és difícil que s’aconsegueixi el consens de totes les
forces polítiques.
Potser és aquí on hi ha la diferència entre la postura del GMPP de “sumar” i la
postura excloent que observa d’altres grups.
I, entrant en el fons de la proposició, el GMPP no està del tot en desacord amb la
postura reflectida en la proposició respecte al fet de reivindicar l’existència d’uns
processos més oberts per aconseguir més sobirania política, però li sorprèn que
el GMCIU digui que vol un finançament molt menys discriminatori i que sigui molt
més just perquè són ells mateixos els qui han pactat el finançament actual i la
situació era molt pitjor fa tres anys.
Potser és cert que no n’hi ha prou amb l’actual finançament, però, en qualsevol
cas, el debat respecte a la justícia o al caràcter discriminatori del finançament l’ha
de tenir el GMCIU dins del seu partit i fent-li arribar les conclusions al seu
president, i, si no estan d’acord amb les decisions del seu president, cal que el
canviïn, però que no intenti el GMCIU que es discuteixin qüestions que no són de
la competència del Ple.
Respecte a fet que els ciutadans exterioritzin els seus sentiments penjant la
senyera als balcons, cal dir que des de l’any 1976, en què hi va haver una
plataforma que va fer aquesta crida, any rera any s’han penjat les senyeres als
balcons. Però és cert el fet que aquest costum s’ha anat reduint i, per això, caldria
impulsar aquesta qüestió perquè els ciutadans s’identifiquin més amb la Diada,
participant de la festa i manifestant les seves reivindicacions, perquè l’11 de
Setembre deixi de ser un dia de festa que tothom aprofita per marxar de la ciutat.
Si el GMCIU pretén que els ciutadans exterioritzin els seus sentiments, tornant a
recordar una crida que ja es va fer en el seu moment, el GMPP li donarà suport.
Pel que fa a l’esmena de substitució del GMERC cal dir que el primer apartat és
pràcticament el mateix que el de la proposició i, respecte al segon apartat, ja ha
escoltat les argumentacions del grup proponent i també ha llegit l’informe de
secretaria on es diu que aquesta qüestió no és de competència municipal, sinó
que ho és de l’Estat.
Per això, el GMPP votarà negativament l’esmena.
L’alcalde disposa la votació, en primer lloc, de l’esmena de substitució presentada
pel GMERC i, a petició del senyor Mora, que es voti separadament els dos
apartats de l’esmena.
Sotmès a votació l’apartat primer de l’esmena de substitució presentada pel
GMERC, és rebutjat per 17 vots negatius (8 GMS, 7 GMCIU i 2 GMPP) i 4 vots
afirmatius (3 GMERC i 1 GMIC-EV).
Sotmès a votació l’apartat segon de l’esmena, és rebutjat per 17 vots negatius (8
GMS, 7 GMCIU i 2 GMPP), 3 vots afirmatius (GMERC) i 1 abstenció (GMIC-EV).
Sotmesa a votació la proposició presentada pel GMCIU, s’aprova per 17 vots
afirmatius (8 GMS, 7 GMCIU i 2 GMPP) i 4 abstencions (3 GMERC i 1 GMIC-EV).
8.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS
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L'alcalde explica succintament el contingut dels sis assumptes sobrevinguts
presentats i disposa la votació de la declaració d’urgència dels punts 1 al 5, per
una banda, i del punt 6, per una altra.
Sotmesa per la Presidència a votació la prèvia i especial declaració d’urgència
dels assumptes sobrevinguts 1 al 5, s’aprova per unanimitat dels 21 membres
presents, de conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986 i
l’art. 51.1.e) del ROM.
Sotmesa per la Presidència a votació la prèvia i especial declaració d’urgència
de l’assumpte sobrevingut 6, és rebutjada per 14 vots negatius (8 GMS i 6
GMCIU) i 6 vots afirmatius (3 GMERC, 1 GMIC-EV i 2 GMPP), de conformitat
amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986 i l’art. 51.1.e) del ROM.
El senyor Arderiu i Freixa intervé dient que sembla que ha causat una certa
sorpresa a la Sala el fet que el GMPP hagi votat afirmativament la urgència de
l’assumpte sobrevingut sisè. I, respecte a aquest fet, voldria explicar que no
considera que l’assumpte sigui urgent, però sí que creu oportú que es debati en
aquest Ple.
L'alcalde diu al senyor Arderiu que només es tractava de votar la urgència de
l’assumpte i, aixecant la mà, queda molt clar el que creu cadascú respecte a si
l’assumpte és o no urgent. En tot cas, podrà explicar les seves argumentació
respecte a aquesta urgència en el moment oportú.
8.1

APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.
16/1998, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde de data 15-7-98 que, transcrit,
diu el següent:
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions
municipals que no poden demorar-se fins l'exercici de 1999, 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 suplement de
crèdit, a fi i efecte d'habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les
despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de suplement 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 suplement de crèdit amb càrrec a recursos
generats per baixes de crèdits de despeses d'altres partides del Pressupost
Municipal vigent no compromeses reduïbles sense pertorbació del servei
respectiu, per finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions
que no es poden demorar fins a l'exercici de 1999.
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Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 16/1998 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 16/1998 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.”
Donat que no hi ha debat en aquest assumpte, el president el sotmet directament
a votació i s’aprova per 12 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i 1 GMIC-EV) i 8
abstencions (6 GMCIU -Sr. Pere Oms, Sra. Maria Rosa Riera, Sr. Francesc
Iglesias, Sr. Lluís Serracanta, Sr. Josep Rueda i Sr. Antoni Llobet-) i 2 (GMPP).
8.2

MODIFICAR LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L’EXPLOTACIÓ
DEL SERVEI D’ESTACIONAMENT CONTROLAT DE VEHICLES A
MOTOR EN ZONES ESPECIALS I DETERMINADES DE LA VIA
PÚBLICA DEL MUNICIPI DE MANRESA, SOTA CONTROL HORARI
LIMITAT.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Via Pública de data
17-7-98 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 16 de maig
de 1995, va adjudicar la concessió administrativa del servei municipal
d’estacionament vigilat de vehicles de motor en zones especials i determinades
de la via pública de Manresa, sota control horari limitat, per un període de 5
anys, a favor de l’entitat mercantil APARCAMIENTOS CONCERTADOS, S.A,
per un cànon anual fix de 10.500.000 PTA i un cànon anual variable igual al
60% de l’excedent definit a la clàusula 21.3 del plec regulador de la concessió.
Atès que per part del cap de subservei d’Obres i Manteniments, amb el vistiplau
del cap de servei d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, s’ha emès un
informe en data 1 de juliol de 1998, en el qual es proposa la modificació de la
concessió administrativa de l’esmentat servei, atesa la necessitat d’augmentar
la rotació de l’estacionament i fomentar l’ús del transport públic urbà, per la qual
cosa es considera convenient ampliar l’àmbit d’aplicació de l’estacionament
vigilat sota control horari limitat.
Vist l’informe jurídic que figura a l’expedient.
Atès que s’ha complimentat el tràmit d’audiència al concessionari que prescriu
l’article 265.2 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya, de conformitat amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
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Atesa la potestat que té la corporació d’ordenar discrecionalment les
modificacions del servei que aconselli l’interès públic i, entre altres, la variació
en la qualitat, la quantitat, temps o lloc de les prestacions en què el servei
consisteixi, de conformitat amb la clàusula 8a del plec regulador de la
concessió, en concordança amb els articles 127 del Reglament de serveis de
les corporacions locals de 17 de juny de 1955 i 248 lletra a) del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
Com a regidor delegat de la Via Pública, proposo al ple de la corporació
l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Modificar la concessió administrativa de l’explotació del servei
d’estacionament controlat de vehicles de motor en zones especials i
determinades de la via pública del municipi de Manresa, sota control horari
limitat, adjudicada a l’entitat mercantil APARCAMIENTOS CONCERTADOS,
S.A. (A-28732915 – Arquitecto Gaudí número 4 de Madrid), en el sentit de:
A. Actualitzar les zones d’estacionament regulat previstes a la clàusula 16a del
plec que regeix la concessió, d’acord amb el quadre que es transcriu a
continuació:
ZONA
Guimerà
Casanova
P. Fabra
Cardenal Lluch
Jaume I
Mestre Blanch
Muralla St. Domènec
Pl. Valldaura
Alfons XII
Cra. Vic
Infants – Pl. Infants
Muralla del Carme
Carrió
Passeig Pere III
Soler i March
Pl. Espanya
Pl. del Carme
Pl. Independència

ÀMBIT
Entre Ps. Pere III i Can. Mulet
Tot el carrer
Tot el carrer
Entre P. Fabra i Arquitecte Oms
Tot el carrer
Tot el carrer
Entre Cra. Cardona i Pl. Valldaura
Tota la plaça
Tot el carrer
Entre Muralla del Carme i c. Sol
Tot el carrer – Tota la plaça
Entre Cra. Vic i Pl. Infants
Tot el carrer
Entre Guimerà i Pl. Espanya
Tot el carrer
Tota la plaça
Tota la plaça
Tota la plaça

TOTALS

NÚM. PLACES
51
13
42
4
27
8
21
10
60
60
6–9
8
38
45
10
7
22
12
453

NÚM. EXPENEDOR
3
2
1
1
2
3
1
2
3
1
1
1
21

B. Ampliar les zones d’estacionament regulat previstes a la clàusula 16a del
plec que regeix la concessió, d’acord amb el quadre següent:
ZONA
Pl. Major
Passeig Pere III
Pl. 11 setembre
Passeig Pere III
Cra. Vic
Cra. Vic
TOTALS

ÀMBIT
Tota la plaça
Entre Pl. Espanya i Pl. 11 setembre
Tota la Plaça
Entre Pl. 11 setembre i Pl. Bonavista
Entre Pl. Bonavista i Caritat
Entre Caritat i c. Sol

NÚM. PLACES
34
22
31
42
20
52
201

NÚM. EXPENEDOR
1
1
2
3
1
3
11
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L’actualització prevista a l’apartat A i l’ampliació prevista a l’apartat B, queden
recollides al plànol que s’acompanya com annex I al present dictamen.
Així mateix, en l’annex II al present dictamen es recull l’estructura addicional
necessària per a la correcta gestió de les noves places.
C. La modificació aprovada entrarà en vigor en el termini màxim de 2 mesos,
comptats a partir del dia hàbil següent al de la recepció per part del
concessionari de la notificació d’aquest acord.
A l’efecte de constatar el moment efectiu d’entrada en funcionament de la
modificació, s’estendrà acta a la qual assistiran el concessionari, el tècnic
supervisor del servei i el secretari general de la corporació, que en donarà fe.
SEGON. Fer constar que la incidència en el règim econòmic financer de la
modificació aprovada en el punt anterior és, d’acord amb l’informe emès pels
serveis tècnics d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, la següent:
L’oferta econòmica presentada per l’entitat mercantil APARCAMIENTOS
CONCERTADOS S.A. (cànon fix de 10.500.000 de PTA i variable del 60% del
excedent) consistia en l’establiment d’un cànon fix que era aproximadament la
diferència entre el pressupost d’explotació i la recaptació corresponent a una
ocupació mitja del 40% amb les següents hipòtesis:
tarifes:

95 PTA /hora (un 98% d’utilització)
400 PTA pagament diferit (un 2% d’utilització)

segons l’estudi econòmic inclòs en la proposició presentada al concurs.
L’objecte de la modificació és només ampliar les zones d’aparcament regulat
i per tant el criteri per valorar el nou règim econòmic de la concessió és el
d’establir un pressupost d’explotació per la nova ampliació basat en les
mateixes quantitats recollides en l’oferta presentada per l’empresa i que es
troben recollides en l’annex III. És, per tant, un càlcul a origen i posteriorment
aquestes xifres s’hauran d’actualitzar pels corresponents coeficients.
Amb aquests preus unitaris s’ha mantingut també el mateix termini
d’amortització per les inversions (5 anys) així com els mateixos percentatges
de finançament de les inversions, de despeses generals i de benefici
industrial.
D’acord amb els anteriors criteris el pressupost d’explotació a origen de la
nova ampliació és de 12.877.626 tal com es recull a l’annex IV.
A l’annex V es recull la recaptació teòrica per diferents percentatges
d’ocupació amb les hipòtesis abans esmentades.
A partir d’un pressupost d’explotació a origen de 12.877.626 PTA i uns
ingressos per recaptació corresponents a una ocupació del 40% de
19.290.365 PTA s’estableix un augment del cànon fix a origen de 6.400.000
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PTA que correspon aproximadament a la diferència entre els ingressos
(ocupació del 40%) i el pressupost d’explotació.
En definitiva, respectant totes les condicions i criteris establerts en l’oferta
presentada per l’entitat MERCANTIL APARCAMIENTOS CONCERTADOS
S.A. i ampliant la zona d’aparcament en 201 places, el cànon fix a origen
s’augmenta en 6.400.000 PTA. (per la qual cosa resta un cànon total a
origen de 16.900.000 PTA), mentre que el cànon variable continuarà essent
del 60% de l’excedent definit a la clàusula 21.3 del Plec de Clàusules. Tant
el cànon fix com el pressupost d’explotació s’han calculat a origen i, en
conseqüència, s’han d’actualitzar pels corresponents coeficients aplicats a la
resta de la concessió.
TERCER. Facultar al senyor alcalde president per a la signatura de la
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient.”
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que el GMPP, respecte a l’ampliació
del nombre de places de zones blaves, votarà negativament no perquè estigui en
contra de les zones blaves, sinó perquè no considera correcta la manera de dur a
la pràctica el procediment. És a dir, considera que, crear zones blaves, però no
dur a terme altres accions que estimulin la fluïdesa de la circulació dels vehicles a
la ciutat, no serveix per a res. En tot cas, només serveix perquè l’empresa
concessionària tingui guanys i, per tant, aquesta qüestió es converteix
simplement en un tracte mercantil.
Per tant, la rotació dels vehicles s’aprofita malament com a conseqüència de la
inexistència d’altres mesures que acompanyin les zones blaves. Tot això amb
independència de les tarifes d’aquest servei.
El senyor Oms i Pons intervé dient que el GMCIU voldria que se li confirmés que
l’Associació de veïns del Barri Antic i la del Passeig i Rodalies com també els
comerciants, estan d’acord amb la proposta que l’equip de govern planteja avui al
Ple.
El senyor Canongia i Gerona intervé contestant al senyor Oms que, els
representants que ha esmentat no tan sols estan d’acord, sinó que ho han
sol.licitat. Tampoc s’han creat totes les places sol.licitades, però tot el que s’ha fet
havia estat sol.licitat en algun moment al llarg dels dos darrers anys.
I, si algú es pregunta perquè s’ha fet ara i no, fa dos anys, la resposta és que, al
primer semestre de l’any 1995, moment en què ell es va fer càrrec de la Regidoria
de Via Pública, l’índex d’ocupació d’aquests espais, era del dinou per cent. Per
tant, evidentment, allò no era una zona blava, sinó una altra cosa.
Avui, en canvi, s’està parlant d’un índex d’ocupació que està al voltant del
seixanta per cent. Amb aquest percentatge d’ocupació ja comença a tenir sentit la
zona blava i també comença a complir la seva missió que és aconseguir que
l’aparcament en superfície sigui utilitzat per a la rotació per tal que al centre de la
ciutat, on són els serveis, s’hi pugui accedir en vehicle per fer els tràmits que
calgui.
A partir d’aquest moment, ja es poden plantejar ampliacions, com s’ha fet en
aquest cas.
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La Comissió Mixta de Circulació, en la que hi ha representació de tots els agents
socials que intervenen en l’àmbit de la circulació, també ho va entendre d’aquesta
manera i, per això, va donar el seu vistiplau a l’ampliació.
El senyor Oms i Pons diu que, tenint en compte el fet que l’Associació de Veïns
del Barri Antic i del Passeig i Rodalies com també els comerciants estan d’acord
en aquesta qüestió, el GMCIU votarà afirmativament.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 19 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC,
1 GMIC-EV i 7 GMCIU) i 2 vots negatius (GMPP).
8.3

RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE
DIVERSOS CREDITORS, PER UN IMPORT TOTAL DE 9.260.754
PTES. EN CONCEPTE DE DIVERSOS TREBALLS RELACIONATS
AMB EL MAGATZEM DE BUFALVENT.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme de data
17-7-98 que, transcrit, diu el següent:
“Atès que s’han acreditat obligacions a càrrec d’aquest Ajuntament que, per
diverses causes, no han estat reconegudes ni liquidades.
Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals, així com el Cap de Servei
d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública han emès informe proposant que es
reconegui un crèdit extrajudicial en favor de les persones que han executat els
treballs i/o prestat els serveis de què es tracta.
Joaquim García Comas, President de la Comissió Informativa d’Urbanisme,
Medi Ambient i Via Pública, i Eduard Teixeiro Macipe, President de la Comissió
Informativa d’Hisenda, proposen conjuntament al Ple de la Corporació l’adopció
del següent
ACORD:
Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art. 23.1.e) del Reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 144 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre i
60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial en favor de
cadascun dels creditors que a continuació es relacionen pels deutes acreditats i
informats pel responsable del servei.
1. Creditor: Catalana de Instal.lacions SA. NIF A-58557158
Adreça: Dr. Ferran 91-A. Polígon de Bufalvent. 08240 MANRESA
Concepte: Instal.lacions elèctrica i d’aigua Magatzem Manteniment Bufalvent.
Import: 1.864.746 PTA (inclòs 16% IVA)
2. Creditor: Excavacions Jordi Mas SL NIF B-59859025
Adreça: Sant Joan d’en Coll 42-44 08240 MANRESA
Concepte: Obres auxiliars i transport materials Magatzem Manteniment
Bufalvent.
Import: 1663.511 PTA (inclòs 16% IVA)
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3. Creditor: Taller mecànic Cal Ferrer SA NIF A-58196874
Adreça: Dr. Fleming, 2 08279 ARTES
Concepte: Desmuntatge escorxador Bufalvent
Import: 5.732.497 PTA (inclòs 16% IVA).”
Donat que no hi ha debat en aquest assumpte, el president el sotmet directament
a votació i s’aprova per unanimitat dels 21 membres presents.
8.4

APROVAR LES
SANEJAMENT.

PREVISIONS

D’UN

PLA

FINANCER

DE

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde de data 17-7-98 que, transcrit,
diu el següent:
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 26 de juny de 1998, va
aprovar la concertació d’una operació de crèdit per import de 621.560.000’pessetes, a concertar amb la Caixa d’Estalvis de Catalunya.
El préstec esmentat ha de ser autoritzat per la Direcció General de Política
Financera de la Generalitat de Catalunya, qui, en virtut de l’article 1.4.c) de
l’Ordre d’aquell departament de 21 de març de 1995 requereix la tramesa d’una
documentació complementària que inclou un pla financer de sanejament que
ha de ser aprovat pel Ple, que no pot superar l’exercici 2000.
Als efectes esmentats, l’Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació
l’adopció de l’acord següent:
Aprovar les previsions d’un pla financer de sanejament, que s’inclou com a
annex únic a aquest Dictamen, sol.licitat per la Direcció General de Política
Financera de la Generalitat de Catalunya, en virtut de l’article 1.4.c) de l’Ordre
d’aquell departament de 21 de març de 1995, als efectes d’autorització d’un
préstec.”
El senyor Teixeiro i Macipe explica que el mes passat el Ple va aprovar la
concertació d’una operació de crèdit per un import de 621.560.000 pessetes amb
l’entitat Caixa d’Estalvis de Catalunya per al Casino.
Aquest tipus d’operacions requereix la complimentació favorable d’una sèrie de
ràtios econòmics. Uns d’ells és l’anomenat ràtio legal relatiu a l’import de
l’operació, que no ha de ser superior al 5 per 100.
En el cas d’aquesta operació, el ràtio va ser de l’11,36 per 100, per la qual cosa
és preceptiva l’autorització del departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya.
La Direcció General de Política Financera, als efectes d’autorització d’aquest
préstec, sol.licita a l’Ajuntament de Manresa l’elaboració d’un pla financer de
sanejament fins a l’any 2000, per tal que sigui sanejat fins a aquell any l’anomenat
romanent de tresoreria per a despeses generals.
Per això, l’equip de govern presenta, per a la seva aprovació, aquest document
preceptiu explicatiu de la manera en la qual els 303 milions de pessetes de
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romanent negatiu a 31 de desembre de 1997 es compensa i s’equilibra entre els
exercicis 1998 i 1999.
El senyor Arderiu i Freixa intervé dient que el GMPP entén la postura de l’equip
de govern motivada pel fet que ha aparegut el problema del Casino, que cal
solucionar d’alguna manera, però també considera que el fet que l’equip de
govern complimenti els formularis de la Direcció General de Política Financera, en
una estricta aplicació del reglament, és correcte, però això no és la previsió d’un
pla financer.
Observant el document que s’adjunta al dictamen, es veu que l’endeutament
augmenta i l’estalvi disminueix amb la qual cosa l’Ajuntament s’arrisca a que la
Direcció General de Política Financera consideri que no s’està fent cap
sanejament, sinó que l’economia és cada vegada pitjor.
Per això, el GMPP demana que es reconsideri aquest dictamen, però, en
qualsevol cas, no vol posar traves ni desfer la feina que tant li haurà costat fer al
departament corresponent de l’Ajuntament i, per tant, s’abstindrà en la votació del
dictamen.
El senyor Teixeiro i Macipe diu que pot explicar com s’ha elaborat el document i
fins a quin punt es pot considerar com a vàlid.
En la posició número 25 es diu que el romanent de tresoreria per a despeses
generals és de -302.905.494 pessetes a 31 de desembre de 1997 i cal deixar clar
que això no coincideix amb el romanent total de tresoreria perquè, en el formulari
de la Direcció General de la Política Financera cal treure les previsions que es fan
per insolvències, quan es parla només de romanents. Per això són 302 milions de
pessetes en lloc dels 489 milions de pessetes amb els que està familiaritzat el
senyor Arderiu.
Segons aquest càlcul, a l’any 1998 el romanent serà de -42.376.411 pessetes i a
l’any 1999 serà de 46.992.177 pessetes. Per això no entén en quin fet basa el
senyor Arderiu els seus comentaris i argumentacions perquè, al 1997 són -302
milions de pessetes, que és una situació real per tractar-se d’una liquidació
definitiva; per a l’any 1998 es preveu que els 302 milions de pessetes es
converteixin en -42 milions de pessetes, per tant, hi haurà uns 280 milions de
pessetes de millora; i, per a l’any 1999 es preveu que hi hagi gairebé 47 milions
de pessetes.
Si el senyor Arderiu ho desitja, també pot explicar quins són els criteris tècnics
que s’han seguit tant per a l’any 1998 com per a l’any 1999 i tant pel que fa als
ingressos com a les despeses.
El senyor Arderiu i Freixa diu que ha començat la seva anterior intervenció dient
que entenia perfectament la postura i els motius de l’equip de govern respecte a
aquest document, però insisteix en la necessitat de reconsiderar aquest dictamen
perquè, si la Direcció General de Política Financera es guia pel que es veu a
simple vista, com ho ha fet ell, no veurà clar que hi hagi sanejament.
El senyor Teixeiro ha donat unes explicacions tècniques molt bones, però en el
document es veu que l’estalvi net de l’any 1997 a l’any 1999 disminueix, com
també ho fa l’indicador de capacitat de retorn.
Per tant, no diu que el senyor Teixeiro no tingui raó, però cal que ho disfressi una
mica més.
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L'alcalde intervé dient que vol deixar-li clar al senyor Arderiu que, si el deute viu
per operacions de crèdit a llarg termini puja tant és perquè s’ha incorporat el
deute del Casino. També cal dir que les xifres del document que acompanya
aquest dictamen són fetes amb tota la correcció per part dels Serveis Financers
de l’Ajuntament, amb les quals s’ha emplenat el formulari de la Generalitat.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 19 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC,
1 GMIC-EV i 7 GMCIU) i 2 abstencions (GMPP).
8.5

ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER A LA REALITZACIÓ
DEL PROJECTE JOVES COMUNITAT I INSERCIÓ LABORAL,
D’IMPORT 1.575.000 PTES., COFINANÇAT PEL GABINET
D’INTEGRACIÓ EUROPEA I SOLIDARITAT DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde de data 17-7-98 que, transcrit,
diu el següent:
“Atès l’interès d’aquest ajuntament en participar i col.laborar en matèries
d’economia social, protecció i promoció del dret al treball, foment de la formació
ocupacional, accions d’inserció laboral amb especial prioritat als col.lectius de
risc social, assessorament i orientació en l’àmbit de l’autoocupació i iniciatives i
programes europeus en matèria d’ocupació.
Atès que el gabinet d’Integració Europea i Solidaritat de la Diputació de
Barcelona gestiona la línia d’ajuts a les entitats locals de la província de
Barcelona cofinançada per l’Objectiu 3 del Fons Social Europeu i adreçada a la
lluita contra l’atur.
Atès l’anunci publicat al BOP de Barcelona núm. 301 de 17 de desembre de
1997 corresponent a l’exercici 1998, per a l’atorgament de subvencions per a la
realització de projectes en el marc del programa Operatiu número 940314 ES.
(M.C.S. 1994-99) de l’objectiu 3 del Fons Social Europeu.
Atès l’ofici tramès des del Gabinet d’Integració Europea i Solidaritat de la
Diputació de Barcelona del dia 18 de desembre de 1997 comunicant la
convocatòria de sol.licitud d’ajuts a les entitats locals de la província de
Barcelona, cofinançada per l’Objectiu 3 del Fons Social Europeu, en el marc de
la política de cohesió econòmica i social de la U.E., i adreçada a la lluita contra
la problemàtica de l’atur.
Atesa la sol.licitud de subvenció tramesa per aquest ajuntament a la Diputació
de Barcelona amb registre de sortida núm. 1673 del dia 30 de gener de 1998
presentat els projectes següents:
* Acció A
Prepara’t pel treball
* Acció B
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Joves, comunitat i inserció laboral
Dones: ser i esdevenir
Sol.licitant una subvenció total de 13.350.000.-PTA.
Atès l’ofici tramès pel gabinet d’Integració Europea i Solidaritat de la Diputació
de Barcelona amb registre d’entrada en aquest ajuntament núm. 19174 del dia
15 de maig de 1998 comunicant l’atorgament de subvenció per a la realització
del projecte Joves, comunitat i inserció laboral amb un cost aprovat total a
justificar de 3.500.000.-PTA i una subvenció atorgada de 1.575.000.-PTA.
Vist el que estableix l’article 25 1. De la Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de les
Bases de Règim Local; l’article 68 1. G) de la Llei 8/87 de 15 d’abril, Municipal i
de Règim Local de Catalunya en connexió amb els articles 2.1.d) i 40 de la llei
39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
Atès l’informe emès pel cap de servei de Planificació i Coordinació.
És per això que aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té
atribuïdes, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
1. ACCEPTAR la subvenció atorgada per a la realització del projecte Joves,
comunitat i inserció laboral subvencionat a la convocatòria del 1998 del
Programa Operatiu núm. 940314 ES3 de l’Objectiu 3 del Fons Social Europeu
per l’any 1998, cofinançat pel Gabinet d’Integració Europea i Solidaritat de la
Diputació de Barcelona de 1.575.000.-PTA.”
Donat que no hi ha debat en aquest assumpte, el president el sotmet directament
a votació i s’aprova per unanimitat dels 21 membres presents.
8.6

PROPOSICIÓ DEL GMERC RESPECTE EL TANCAMENT DEL DIARI
EGIN.

No s’entra en el coneixement d’aquest assumpte per no resultar aprovada la
prèvia i especial declaració d’urgència.
L'alcalde intervé dient que, més enllà de la importància dels assumptes que
s’han tractat al Ple d’avui, és en l’ànim de tots donar suport a totes les persones,
Administracions i efectius que estan treballant per apagar els incendis del Bages i
del Solsonès i també i, malgrat el fet que no s’hagi produït a la nostra comarca,
mostrar el condol a les famílies dels dos bombers que van morir fa uns dies a
prop de Campdevànol, al Ripollès.
9.

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS

No se’n formulen.
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, l’alcalde aixeca la sessió, quan
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són les 23 hores, de tot el qual, com a secretari certifico, i s’estén aquesta acta
en els fulls del paper segellat de la Generalitat núm.
................ i
correlativament fins el ...............

EL SECRETARI

Vist i plau,
L’ALCALDE

