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Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 20
de novembre de 2000. 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 núm. 17,
amb caràcter ordinari, en primera convocatòria.¡Error! Marcador no definido.

ASSISTENTS
Alcalde president
Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera
Tinents d'alcalde
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Joaquim García i Comas
Ramon Fontdevila i Subirana
Joan Canongia i Gerona
Eduard Teixeiro i Macipe
Josep Ramon Mora i Villamate
José Luis Irujo Fatuarte
Ignasi Perramon i Carrió

Regidors i regidores
Sra. Montserrat Pons i Vallès
Sr. Josep Camprubí Duocastella
Sra. Aida Guillaumet i Cornet
Sra. Anna Torres i García
Sr. Francesc Caballo i Molina
Sra. Montserrat Selga i Brunet
Sr. Francesc de Puig i Viladrich
Sr. Antoni Llobet i Mercadé
Sr. Josep Maria Subirana i Casas
Sra. Maria Rosa Riera i Monserrat
Sra. Rosa Maria Carné i Barnaus
Sr. Josep Vives i Portell
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta
Sra. Carina Rius i Díaz
Secretari general accidental
Sr.

Lluís Granero i Vilarasau

Interventor
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Sr. Josep Trullàs i Flotats

ABSENTS
Sr. Josep Empez i Garcia
Sra. Maria Mercè Rosich i Vilaró
Sr. Josep Maria Sala i Rovira

La senyora Carina Rius i Díaz s'incorpora a la sessió quan són les 13 h i 32
min, en el coneixement del punt 2.3.
La Presidència obre la sessió quan són les 13 h i 27 min i després de
comprovar el quòrum d'assistència necessari perquè pugui ser iniciada, s’entra
tot seguit en el coneixement dels assumptes compresos a l'ordre del dia
següent:
1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Es pregunta si cap membre de la Corporació ha de formular alguna observació
a l'acta de la sessió corresponent al dia 16 d'octubre de 2000, la còpia de la
qual s'ha distribuït juntament amb la convocatòria d'aquesta sessió.
Donat que no es formula cap observació en relació al seu contingut, es
considera i es declara aprovada per unanimitat dels 21 membres presents,
l'acta de la sessió del dia 16 d'octubre de 2000.
2.
2.1

QÜESTIONS PRÈVIES

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.
40, 41, 42, 43 I 44, CORRESPONENTS ALS DIES 9, 16, 23 I 30
D'OCTUBRE I 6 DE NOVEMBRE DE 2000, RESPECTIVAMENT, PEL
REPARTIMENT QUE DE LES ACTES D’AQUESTES SESSIONS S’HA
EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS, EN ELS
TERMES DE L'ART. 22.2.A) DE LA LLEI 7/85, DE 2 D'ABRIL I ELS
ART. 104 I 113.1.B) DEL RD 2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE.
Per assentiment dels presents queden assabentats del contingut dels acords
adoptats per la Comissió de Govern en les seves sessions núm. 40, 41, 42, 43 i
44, corresponents als dies 9, 16, 23 i 30 d'octubre i 6 de novembre de 2000,
respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha
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efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'art. 22.2.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril i els art. 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de
novembre.

2.2

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

Es posen a disposició dels regidors i regidores els decrets dictats per l'Il.lm. Sr.
alcalde president i els seus delegats, des de l'anterior donació de compte, en
els termes de l'art. 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 del
RD 2568/1986, de 28 de novembre i, en concret, es dóna compte del decret
de l'alcalde, del dia 17 de novembre de 2000, sobre incoació d'expedient
destinat a determinar els mèrits o circumstàncies que puguin aconsellar
l'establiment del monòlit homenatge a Pompeu Fabra en un dels jardins
situats al carrer que porta el seu nom.
El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
"Atesa la iniciativa del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya de
col·locació, dins els actes del Congrés d'Enginyers de Llengua Catalana, d'un
monòlit d'homenatge en un dels jardins del c/ Pompeu Fabra dedicat a aquest
eminent gramàtic, lexicògraf i enginyer industrial.
Atès que aquests jardins són propietat de la mancomunitat de propietaris, els
quals, a través del seu President, han atorgat la seva autorització per a que es
compleixi aquesta voluntat.
Atès que el vigent Reglament d'Honors i Distincions d'aquest Ajuntament
regula la instrucció de l'oportú expedient per a la determinació dels mèrits o
circumstàncies que aconsellin o justifiquin l'atorgament d'una distinció, del qual
se n'haurà de donar compte posteriorment en la propera sessió plenària.
Atès el que s'estableix als articles 14, 15, 16 i 17 del Reglament d'Honors i
Distincions de l'Ajuntament de Manresa aprovat pel Ple de la Corporació de 19
d'abril de 1994.
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Per tot això, en ús de les atribucions que em confereixen els articles 21 de la
Llei 7/85, de 2 d'abril, modificada per la llei 11/1999, de 25 d'abril, article 51 de
la Llei 8/87, de 15 d'abril i article 10 del Reglament Orgànic Municipal.
RESOLC:
1r.- Incoar expedient a l'empara del que s'estableix al Reglament d'Honors i
Distincions, destinat a determinar els mèrits o circumstàncies que puguin
aconsellar l'establiment del monòlit homenatge a Pompeu Fabra en un dels
jardins situats al carrer que porta aquest mateix nom.
2n.- Nomenar com a Instructor de l'expedient al Sr. Ramon Fontdevila i
Subirana, Tinent d'Alcalde, Regidor Delegat de Cultura, i com a Secretari del
mateix al Sr. Enric Roca i Carrió, Cap de la Unitat de Cultura.
3r.- Que es doni compte d'aquest Decret a l’ajuntament en Ple, en la primera
sessió que es celebri."

2.3

DONAR COMPTE DELS ESCRITS DEL PRESIDENT DEL
PARLAMENT DE CATALUNYA, DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE
MUNICIPIS I COMARQUES I DEL GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTA-CIUTADANS PEL CANVI, EN RELACIÓ A L'ACORD
ADOPTAT PEL PLE DE LA CORPORACIÓ EN SESSIÓ DEL PASSAT
18 DE SETEMBRE, SOBRE EL NOU DISSENY DE LES PLAQUES DE
MATRÍCULA DELS VEHICLES.

El secretari dóna compte de l'escrit del president del Parlament de Catalunya,
del dia 23 d'octubre de 2000, del secretari general de l'Associació Catalana de
Municipis i Comarques, del dia 31 d'octubre de 2000 i del portaveu del Grup
Parlamentari Socialista-Ciutadans pel canvi, del dia 17 d'octubre de 2000, en
els quals justifiquen recepció del certificat de l'acord adoptat per aquest
Ajuntament en relació al nou disseny de les plaques de matrícula dels vehicles.
2.4

DONAR COMPTE DELS ESCRITS DEL PRESIDENT DEL
PARLAMENT, DEL GRUP PARLAMENTARI DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ I DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA-CIUTADANS PEL
CANVI, EN RELACIÓ A L'ACORD ADOPTAT PEL PLE DE LA
CORPORACIÓ EN SESSIÓ DEL PASSAT 18 DE SETEMBRE,
SOBRE RECONEIXEMENT AL PRESIDENT LLUÍS COMPANYS I
JOVER.
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El secretari dóna compte de l'escrit del president del Parlament de Catalunya,
del dia 27 d'octubre de 2000, del portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, del dia 18 d'octubre de 2000 i del portaveu del Grup
Parlamentari Socialista-Ciutadans pel Canvi del dia 19 d'octubre de 2000, en
els quals justifiquen recepció del certificat de l'acord adoptat per aquest
Ajuntament en relació al president Lluís Companys i Jover.
2.5

DONAR COMPTE DE L'ESCRIT DEL GRUP PARLAMENTARI
POPULAR AL CONGRÉS I DEL DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA,
EN RELACIÓ A L'ACORD ADOPTAT PEL PLE DE LA CORPORACIÓ
EN SESSIÓ DEL PASSAT 18 DE SETEMBRE, SOBRE LES
MESURES LIBERALITZADORES DEL SECTOR IMMOBILIARI I DEL
TRANSPORT APROVADES PEL GOVERN DE L'ESTAT.

El secretari dóna compte de l'escrit del portaveu del Grup Parlamentari Popular
al Congrés, del dia 23 d'octubre de 2000 i del Departament de Presidència, del
dia 30 d'octubre de 2000, en els quals justifiquen recepció del certificat de
l'acord adoptat per aquest Ajuntament en relació a les mesures liberalitzadores
del sector immobiliari i del transport.

2.6

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL PRESIDENT DE L'ÀREA DE
SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DE DATA 5
D'OCTUBRE DE 2000, SOBRE CONTRACTACIÓ DEL SR.
FRANCESC XAVIER PRAT PERRAMON, PER REALITZAR
TASQUES DE PROJECTISTA DE LES PEL.LÍCULES DEL CICLE
WOODY ALLEN.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
"Atès l’informe proposta emès per la cap de Servei d’Acció Ciutadana en el
que manifesta que s’ha programat el Cicle Woody Allen, en organització
conjunta entre la Filmoteca de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
Manresa, per la qual cosa cal la contractació d’una persona per tal de
realitzar la projecció de les pel.lícules de la Filmoteca, des del dia 6 d’octubre
i fins al 15 de desembre d’enguany.

Atès que la tramitació per a la provisió d’aquest lloc de treball és laboriosa i
requereix pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu
en aquest cas, donada la urgència.
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Atesa la proposta de contractar al senyor FRANCESC XAVIER PRAT
PERRAMON per tal de realitzar les tasques esmentades de projectista.

Atès l’art. 16 de Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, que preveu la
possibilitat de contractar personal per a la realització de tasques
específiques de caràcter temporal, sense que sigui necessària la inclusió del
lloc en la relació de llocs de treball de l’entitat.

Vist el que disposen els art. 12 i 15.1.a) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, modificat
pel RD 8/97, de 16 de maig, l’art. 2 del RD 2720/98, de 18 de desembre, que
regula la contractació per obra o servei determinat, així com el Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals.
Joan Canongia i Gerona, president de l’Àrea de Serveis Centrals i Promoció
Econòmica, a proposta del senyor Josep Lluís Irujo i Fatuarte, tinent d’alcalde,
regidor delegat d’Administració, en virtut de la delegació conferida pel senyor
alcalde president, mitjançant decret de data 20 de juliol de 1999,
RESOLC
1.- Contractar, en règim laboral a temps parcial de durada determinada per
obra o servei determinat i pel procediment de màxima urgència, al senyor
FRANCESC XAVIER PRAT PERRAMON (DNI 39315010-Y), per tal de
realitzar tasques de projectista de les pel.lícules del Cicle Woody Allen,
organitzat conjuntament per aquest Ajuntament i la Filmoteca de la
Generalitat, en les 9 sessions que tindran lloc durant el període comprès
entre el dia 6 d’octubre i el 15 de desembre de 2000, i per una retribució de
4.200 pessetes per cadascuna de les sessions, que fan un total per tot el
període de 37.800 pessetes (inclosa la part proporcional de pagues extres).
2.- La contractació referida en el punt anterior s’efectua de conformitat amb
el que disposen els art. 12 i 15.1.a) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel
RD 8/97, de 16 de maig, l'art. 2 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que
regula la contractació per obra o servei determinat, així com al Decret 214/90,
de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals.
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3.- Donar compte al Ple del present decret i publicar la present contractació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya."
2.7

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL PRESIDENT DE L'ÀREA DE
SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DE DATA 10
D'OCTUBRE DE 2000, SOBRE CONTRACTACIÓ DE LA SRA. MARIA
ASUNCIÓN GÓMEZ PRADOS, PER REALITZAR LES FUNCIONS DE
TREBALLADORA FAMILIAR .

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
" Atès l’informe emès per la cap de Servei d’Acció Ciutadana en el que posa
de manifest les mancances de personal que a partir d’aquest mes i fins a finals
d’any es produiran en el Servei d’Atenció Domiciliària, ja que dues de les
treballadores familiars encara han de gaudir del seu període anual de
vacances i a més a més, degut a les baixes per incapacitat temporal de
diferent personal del servei esmentat, ha estat impossible atorgar dies de
permís personal a les treballadores familiars del servei.
Atesa la proposta de contractar a una treballadora familiar a partir del proper
dia 16 d’octubre i fins a finals d’any per tal de garantir un correcte
funcionament del servei.
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de treball és laboriosa i
requereix pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en
aquest cas, donada la urgència.
Vista la proposta de contractació temporal i pel procediment de màxima
urgència de la senyora M. ASUNCION GOMEZ PRADOS, donat que ja ha
realitzat d’altres substitucions i per tant ja coneix la feina.
Atès l’art. 16 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, que preveu la
possibilitat de contractar personal laboral per a la realització de tasques
específiques de caràcter temporal, sense que sigui necessària la inclusió dels
llocs en la relació de llocs de treball de l’entitat.
Vist el que disposen l’art. 15.1.b) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, modificat pel
RD 8/97, de 16 de maig, l’art. 3 del RD 2720/98, de 18 de desembre, que
preveu la possibilitat de concertar contractes eventuals en motiu
d’acumulació de tasques encara que es tracti de l’actitivat normal de
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l’empresa, així com el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Joan Canongia i Gerona, president de l’Àrea de Serveis Centrals i Promoció
Econòmica, a proposta del senyor Josep Lluís Irujo i Fatuarte, tinent d’alcalde,
regidor delegat d’Administració, en virtut de la delegació conferida pel senyor
alcalde president, mitjançant decret de data 20 de juliol de 1999,
RESOLC
1.- Contractar, en règim laboral de durada determinada eventual per
circumstàncies de la producció per tal d’atendre acumulació de tasques i pel
procediment de màxima urgència, a la senyora MARIA ASUNCION GOMEZ
PRADOS (DNI 39319517-M), per tal de realitzar funcions de treballadora
familiar, amb una jornada de 35 hores setmanals, pel període comprès entre
el dia 16 d’octubre i fins al 31 de desembre de 2000 i per les retribucions
següents:
Sou mensual ..................................................................................... 173.944,- PTA
Paga extraordinària d’estiu................................................................ 173.944,- PTA
Paga extraordinària de Nadal ........................................................... 173.944,- PTA
Les pagues extraordinàries
corresponguin.

s’entenen

en

la

part

proporcional

que

2.- La contractació de la senyora Gomez s’efectúa de conformitat amb el que
disposen l’art. 15.1.b) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de
16 de maig, l'art. 3 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que preveu la
possibilitat de concertar contractes eventuals en motiu d’acumulació de
tasques encara que es tracti de l’actitivat normal de l’empresa, així com 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 del present decret i publicar la present contractació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya"

2.8

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL PRESIDENT DE L'ÀREA DE
SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DE DATA 10
D'OCTUBRE DE 2000, SOBRE CONTRACTACIÓ DE LA SRA.
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JOSEFINA GUARDIA ALAVEDRA, PER REALITZAR LES FUNCIONS
DE
PROFESSORA
DE
LLENGUATGE
MUSICAL
DEL
CONSERVATORI DE MÚSICA.
El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
" Atès que la treballadora d’aquest Ajuntament senyora PILAR PLA I TASIAS
que exerceix tasques de professora adjunta de llenguatge musical del
Conservatori Municipal de Música, es troba en situació de baixa per
incapacitat temporal.
Atès l’informe emès per la cap de Servei d’Acció Ciutadana en el que
manifesta la necessitat de substituir a la treballadora esmentada el més aviat
possible, per tal de no deixar els alumnes desatesos, donat que es preveu que
la baixa de la senyora Pla sigui de llarga durada.
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de treball és laboriosa i
requereix pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en
aquest cas, donada la urgència.
Vista la proposta de contractació temporal i pel procediment de màxima
urgència de la senyora Josefina Guardia Alavedra, mentre la titular del lloc de
treball estigui en situació de baixa per incapacitat temporal.
Vist el que disposen l’art. 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel
RD 8/97, de 16 de maig, l'art. 4 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que
regula la contractació d’interinitat per substituir a treballadors amb dret a
reserva del lloc de treball, així com el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Joan Canongia i Gerona, president de l’Àrea de Serveis Centrals i Promoció
Econòmica, a proposta del senyor Josep Lluís Irujo i Fatuarte, tinent
d’alcalde, regidor delegat d’Administració, en virtut de la delegació conferida
pel senyor alcalde president, mitjançant decret de data 20 de juliol de 1999,
RESOLC
1r.- Contractar, en règim laboral de durada determinada d’interinitat i pel
procediment de màxima urgència, a la senyora JOSEFINA GUARDIA
ALAVEDRA (DNI 39329233-S) per tal de realitzar funcions de professora
de llenguatge musical del Conservatori Municipal de Música, amb una
jornada de 18 hores setmanals, pel període comprès entre el dia 11
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d’octubre de 2000 i fins que es reincorpori al servei la titular del lloc de
treball senyora Pilar Pla Tasias que es troba en situació de baixa per
incapacitat temporal, i per les retribucions següents:

Sou mensual .................................................................................201.714,- PTA
Paga extraordinària de Nadal ........................................................201.714,- PTA
Paga extraordinària d’estiu ............................................................201.714,- PTA

Les pagues extraordinàries s’entenen en la part proporcional que
corresponguin.

2.- La contractació de la senyora Guardia s’efectua de conformitat amb el
que disposen l’art. 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de
16 de maig, l'art. 4 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que regula la
contractació d’interinitat per substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc
de treball, així com 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 del present decret i publicar la present contractació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya".

2.9

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D'ALCALDE REGIDOR
DELEGAT D'ADMINISTRACIÓ, DE DATA 24 D'OCTUBRE DE 2000,
SOBRE CONTRACTACIÓ DE LA SRA. CARME UBACH I DORCA,
PER REALITZAR LES FUNCIONS DE PROFESSORA D'HISTÒRIA
DE L'ART, DE LA MÚSICA I ESTÈTICA DEL CONSERVATORI
MUNICIPAL DE MÚSICA DE MANRESA.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
"Atès que amb efectes del dia 17 d’octubre de 2000 es va declarar en
situació d’excedència voluntària al treballador d’aquest Ajuntament senyor
Jordi Planas i Gorina que prestava el seus serveis com a professor adjunt
d’història de l’art, de la música i estètica del Conservatori Municipal de
Música de Manresa.
Atès l’informe proposta emès per la cap de Servei d’Acció Ciutadana en el
que manifesta que es fa necessari procedir a la contractació d’un/a
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professor/a, per tal de no deixar desatesos els alumnes que realitzen
aquesta assignatura durant el curs escolar 2000-01.
Atès que la tramitació per a la provisió d’aquest lloc de treball és laboriosa i
requereix pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu
en aquest cas, donada la urgència.
Atesa la proposta de contractar a la senyora CARME UBACH DORCA com a
professora d’història de l’art, de la música i estètica del Conservatori
Municipal de Música de Manresa, pel període comprès entre el dia 27
d’octubre de 2000 i fins al 30 de juny de 2001.
Vist el que disposen els art. 12 i 15.1.a) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, modificat
pel RD 8/97, de 16 de maig, l’art. 2 del RD 2720/98, de 18 de desembre, que
regula la contractació per obra o servei determinat, així com el Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals.
Josep Lluís Irujo i Fatuarte, tinent d’alcalde regidor delegat d’Administració, en
virtut de la delegació conferida pel senyor alcalde president, mitjançant decret
de data 17 d’octubre de 2000,
RESOLC

1.- Contractar, en règim laboral a temps parcial de durada determinada per
obra o servei determinat i pel procediment de màxima urgència, a la senyora
CARME UBACH I DORCA (DNI 43683376-M) per tal de realitzar funcions
de professora d’història de l’art, de la música i estètica del Conservatori
Municipal de Música de Manresa, amb una jornada de 9 hores setmanals,
pel període comprès entre el dia 27 d’octubre de 2000 i fins al 30 de juny de
2001 i per les retribucions següents:

Sou mensual ..................................................................................106.439,- PTA
Paga extraordinària de Nadal ........................................................106.439,- PTA
Paga extraordinària d’estiu ............................................................106.439,- PTA
Les pagues extraordinàries s’entenen en la part proporcional que
corresponguin.

12

Les retribucions que percebrà la senyora Ubach seran les corresponents al
lloc de treball de professora superior del Conservatori amb núm. de codi
LA20057, de conformitat i amb els efectes que disposen les normes
d’aplicació de la Relació de Llocs de Treball i determinació de les
retribucions del personal laboral aprovades pel Ple de la Corporació
Municipal en sessió del dia 20 de març de 2000.

2.- La contractació de la senyora Ubach s’efectua de conformitat amb el que
disposen els art. 12 i 15.1.a) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova
el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97,
de 16 de maig, l'art. 2 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que regula la
contractació per obra o servei determinat, així com al Decret 214/90, de 30 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats
locals.

3.- Adscriure a la senyora Carme Ubach i Dorca al lloc de treball de professora
superior del Conservatori amb núm. de codi LA20057 de la Relació de Llocs
de Treball aprovada pel Ple de la Corporació Municipal en sessió del dia 20 de
març de 2000.

4.- Donar compte al Ple del present decret i publicar la present contractació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya".

2.10

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 13
D'OCTUBRE DE 2000, REFERENT A L'ADQUISICIÓ DE 2.500
ACCIONS DE LA SOCIETAT BÀSQUET MANRESA, SAE.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
" Atès que la societat anònima esportiva BASQUET MANRESA S.A.E ; en
reunió de la seva Junta General ordinària del dia 27 de juliol de 1999,va
adoptar l'acord relatiu a augment del capital per emissió de noves accions.
Vist l'informe del Cap de Servei de Planificació i Coordinació de l'Ajuntament,
signat amb la conformitat del Regidor Delegat de Promoció Econòmica de
data 28 de juliol de 2000, en el que es fa referència a l'interès públic i la
conveniència de la subscripció per part de l'Ajuntament d'un paquet
d'accions de l'emissió corresponent a l'augment de capital referenciat.
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Atès que és voluntat de l'equip de govern municipal de concretar la seva
participació en l'emissió d'accions esmentada, mitjançant la subscripció d'un
paquet de 2.500 accions amb un valor nominal cadascuna de 5.000
pessetes (30,050605 EUR); i una prima d'emissió també de 5.000 pessetes
per acció; essent l'import total de l'operació per l'Ajuntament de 25.000.000
de pessetes.
Vistes les certificacions del secretari del Consell d'Administració de “Basquet
Manresa S.A.E.” de dates: 16 de maig de 2000; 1 i 14 de juliol de 2000 i 14
d'agost de 2000; relatives als acords que fan referència a l'augment de
capital, restabliment de l'equilibri patrimonial social i balanç de situació,
respectivament.
Vist el contingut de l'informe signat pel cap de la unitat de contractació i
patrimoni amb el vist i plau del secretari general accidental de data 29 de
setembre de 2000 així com la resta de documentació continguda en el
corresponent expedient administratiu.
Vist l'informe de l'interventor municipal de data 5 d'octubre de 2000.
Ateses les disposicions contingudes a la normativa relacionada a
continuació:
-

Decret 336/1988 de 17 d'octubre pel qual s'aprova el Reglament
del Patrimoni dels Ens Locals; articles 28 i ss, i articles 47 i ss. de
la llei de societats anònimes, i art. 21 de la Llei 7/1985 reguladora
de les bases de règim local.

Aquesta alcaldia en ús de les atribucions que li confereixen els articles 21 de
la Llei 7/85 de 2 d'abril, 51 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim
Local de Catalunya, i demés normativa esmentada a la part expositiva
d'aquesta resolució, R E S O L :
Primer.- ADQUIRIR 2.500 accions de la societat BASQUET MANRESA SAE;
amb un valor nominal cadascuna d´elles de 5.000 pts.(30,050605 eur) i una
prima d´emissió per acció de 5.000 ptes (30,050605 eur), essent l´import
total de la subscripció de 25.000.000 de pessetes.
Segon.- DONAR COMPTE d´aquesta resolució al Ple corporatiu en la
propera sessió més immediata.

2.11

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 13
D'OCTUBRE DE 2000, PEL QUAL ES PRESTA L'ASSISTÈNCIA

14

JURÍDICA NECESSÀRIA A DIVERSOS AGENTS DE LA POLICIA
LOCAL, PER TAL DE GARANTIR-LOS LA DEFENSA JURÍDICA QUE
CALGUI EN LA CAUSA QUE SE SEGUEIX AL JUTJAT
D'INSTRUCCIÓ NÚM. 5 DE MANRESA, AMB EL NÚMERO DE
PRÈVIES 356/00.
El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
"Vista la citació del Jutjat d'Instrucció núm. 5 de Manresa (R.E. 29/9/00
24.806), dirigida als agents de la Policia Local amb carnet professional
números 310, 618, 622, 418, 573, 305, 554, 572.
Atès que les diligències prèvies 356/00 s'instrueixen arran de la denúncia del
Sr. GONZALO SERRANO RUIZ, dins les quals els agents implicats són els
que van prestar servei mentre ell estava detingut al dipòsit municipal, i
figuren a les actuacions com a imputats.
Atès el que disposa l’article 41 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de Policies
Locals de Catalunya, en el sentit que les corporacions locals han de garantir
la defensa jurídica necessària a llurs policies locals en les causes judicials
que se segueixin contra aquests com a conseqüència d’actuacions dutes a
terme en l’exercici de llurs funcions.
Atès que d'acord l'art. 118 de la Llei d'Enjudiciament Criminal, disposa que
els imputats poden exercir el dret de defensa actuant en el procediment a
través de la representació d'un procurador i la defensa d'un lletrat.
Atès que els diferents agents de la Policia Local han tingut diversos graus
d'implicació en els fets i podria sorgir contraposició d'interessos entre ells, i
que cal també aprovar la personació de l'Ajuntament com a possible
responsable civil subsidiari, d'acord amb l'art. 121 de la Llei Orgànica
10/1995, de 23 de novembre que aprova el Codi Penal, procedeix al
nomenament de lletrats diferents en funció de la participació de cadascún
dels funcionaris.
Atès l’informe emès pel Lletrat dels Serveis Jurídics.
L’Alcalde-President, en ús de les facultats atribuïdes per la Llei 7/1985, Llei
8/1987 i R.D. 781/1986, HE RESOLT:
1r.- PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de policia local
números 305, 310, 418, 554, 572, 573, 618, 622, per tal de garantir-los la
defensa jurídica que calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció
Núm. 5 de Manresa amb el número de prèvies 356/00, en el qual figuren
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com a imputats, derivada d'actuacions que van realitzar en l'exercici de llurs
funcions com a agents de la Policia Local, d'acord amb el que disposa l'art.
41 de la Llei 16/1991, de Policies Locals.
2n.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera
instància i en el seu cas, successives fins aconseguir sentència favorable
als interessos municipals dins de les diligències prèvies 356/00, davant del
Jutjat de 1ª. Instància i Instrucció núm. 5 de Manresa, en qualitat de
possible responsable civil subsidiàri, segons estableix l'art. 121 del Codi
Penal, pels fets que s'imputen als agents de la Policia Local núms. 305, 310,
418, 554, 572, 573, 618, 622.
3è.- DESIGNAR els lletrats en exercici dels serveis jurídics municipals, que
s'esmenten a continuació, directors de la defensa jurídica en judici dels
agents de la Policia Local relacionats i de l'Ajuntament de Manresa, com a
possible responsable civils subsidiari, a les diligències prèvies 356/00, que
se segueixen al Jutjat d'Instrucció núm. 5 de Manresa:
-Montserrat Morros Martínez: agents de la policia local núms. 305,
418, 554, 573, 618,
-Trinitat Capdevila Figols: agents de la policia local núms. 310, 572 i
622.
-Jordi Rodriguez Fuentes: Ajuntament de Manresa.

4t.- DESIGNAR el procurador dels Tribunals de Manresa, MIQUEL VILALTA
FLOTATS, perquè assumeixi la representació de l'Ajuntament de Manresa i
dels agents de la policia local números 310, 618, 622, 418, 573, 305, 554,
572 en el procés penal que se segueix davant del jutjat d'Instrucció número 5
de Manresa, amb el número de Diligències Prèvies 68/2000, seguit com a
conseqüència de la detenció del Sr. GONZALO SERRANO RUIZ, en
l'exercici de les seves funcions, d'acord amb el que disposa l'article 41 de la
Llei 16/1991, de les Policies Locals de Catalunya, així com la representació
és el mateix procés de l'Ajuntament de Manresa.
5è.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
2.12

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 17
D'OCTUBRE DE 2000, PEL QUAL ES MODIFICA EL DECRET DEL
20 DE JULIOL DE 1999, SOBRE NOMENAMENT DE REGIDORS
DELEGATS DE L'ALCALDIA.
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El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per Decret dictat per aquesta Alcaldia el dia 20 de juliol de 1999
es va resoldre atorgar diverses delegacions en regidors de la Corporació
Municipal.
Atès el que disposen els article 21 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, del règim jurídic de les Administracions Públiques i del
procediment administratiu comú.
Atès que el règim de les delegacions de l’Alcalde en els regidors està
establert als articles 43 i 44 del R.D. 2.568/1986, de 28 de desembre, que
aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
Corporacions Locals, i els articles de l’11 al 14 del Reglament Orgànic
Municipal.
Atès que es considera convenient, per al millor funcionament de
l’organització municipal, modificar el règim de delegacions establert a la
resolució citada, en el cas de dues regidories.
L’Alcalde-President, en ús de les atribucions que tinc legalment conferides,
RESOLC:
1r. MODIFICAR el Decret d’Alcaldia dictat el dia 20 de juliol de 1999, a
través del qual es nomenaven regidors delegats de l’alcaldia, de forma que
els apartats que se citen a continuació quedaran redactats de la manera
següent:

“1.1 REGIDOR DELEGAT DE PRESIDÈNCIA
CIUTADANA: Sr. Joan Carles Canongia i Gerona

I

SEGURETAT

Àmbit competencial:
a) Relacions institucionals amb altres administracions i/o autoritats;
coordinació de les polítiques d’administració i de comunicació i
informació ciutadanes.
b) Ordenació general dels serveis de la Policia Local, i facultats
derivades de la legislació vigent en matèria de trànsit i seguretat
viària; foment de la coordinació entre els cossos i forces de seguretat
ciutadana; protecció civil. Resolucions en matèria d’estadística, cens i
padró d’habitants; signatura del vistiplau de certificats (previstos a
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l’art. 2105 del R.D. 2.568/1986, de 28 de novembre) i pràctica de la
rúbrica prevista a l’article 199 del mateix Reial Decret).
-Aquest regidor tindrà facultats resolutòries respecte de les atribucions
de l’apartat b), i facultats de proposta de resolució respecte de les
atribucions de l’apartat a).”
“1.3 REGIDOR DELEGAT D’ADMINISTRACIÓ: Sr. José Luis Irujo i
Fatuarte.
Àmbit competencial: Política de recursos humans de l’Ajuntament:
selecció del personal, formació contínua, llicències i permisos,
situacions administratives del personal, règim d’incompatibilitats i
deontologia del personal municipal, proposta d’instrucció d’expedients
sancionadors; negociació col.lectiva del conveni de les condicions
laborals de tot el personal; contractació del personal laboral i
contractació dels treballs específics, concrets i no habituals; política
de modernització de l’administració municipal.
Aquest regidor té facultats resolutòries.”
“1.5 REGIDOR DELEGAT DE RELACIONS CIUTADANES: Sra.
Anna Torres i García (en comptes del sr. Josep Empez i García)
Àmbit competencial: Política de relacions amb les entitats ciutadanes i
desenvolupament del Reglament de Participació Ciutadana.
Aquesta regidora delegada té facultats de proposta de resolució.”
2n. ADEQUAR el Decret dictat per aquesta Alcaldia el dia 13 d’abril de 2000,
que modificava el Decret de 20 de juliol de 1999, per delegar en els tinents
d’alcalde la facultat de resoldre els recursos de reposició que s’interposin
contra els actes dictats en l’exercici de les seves atribucions, en el sentit
d’incorporar a la denominació del sisè tinent d’alcalde, sr. José Luis Irujo i
Fatuarte la nova delegació aprovada en el paràgraf anterior, i per tant,
quedarà denominat com a “regidor delegat d’Administració i de Sanitat”.
3r. NOTIFICAR aquesta Resolució als regidors esmentats, als efectes de la
seva acceptació.
4t. DONAR COMPTE d’aquest Decret al Ple de la Corporació Municipal, i
publicar-lo íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província".
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2.13

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 6 DE
NOVEMBRE DE 2000, SOBRE INCOACIÓ D'EXPEDIENT PER
DONAR EL NOM DE DR. LLATJÓS AL NOU TRAM DE VIA PÚBLICA
COMPRÈS ENTRE EL CARRER DIVINA PASTORA I NOU DE
SANTA CLARA.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
"Atès que aquest Ajuntament té la voluntat d'atorgar nom al tram de carrer que
abarca des del carrer Divina Pastora fins al Carrer Nou de Santa Clara i que
és continuació del carrer Francesc Juanola.
Atès que aquest Ajuntament proposa donar el nom de Dr. Llatjós a aquest
nou tram de carrer.
Atès que, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 26 i 27 de
l’Ordenança Municipal sobre la Convivència Ciutadana, les vies públiques
s’identificaran amb un nom diferent per a cadascuna d’elles, denominació que
podrà fer-se d’ofici o a instància de part, i que en ambdós casos correspon al
Ple Municipal l’adopció de l’acord definitiu, previs els informes que el
determinin.
Atès que la denominació d’una via pública amb el nom d’una persona implica
seguir el procediment establert al Reglament d’Honors i Distincions aprovat
per aquest Ajuntament de Manresa, en sessió plenària del 19 d’abril de 1994.
Atès que l’esmentat Reglament d’Honors i Distincions, en els seus articles 14
a 17, regula la instrucció de l’oportú expedient per a la determinació dels
mèrits o circumstàncies que aconsellin o justifiquin l’atorgament d’una distinció,
del qual se n’haurà de donar compte posteriorment en la propera sessió
plenària.
Per tot això, en ús de les atribucions que em confereixen els articles 21 de la
Llei 7/87, de 2 d’abril, modificada per la llei 11/1999, de 21 d'abril, article 51 de
la Llei 8/87, de 15 d’abril i article 10 del Reglament Orgànic Municipal.
RESOLC:
1r.- Incoar expedient a l'empara del que s'estableix al Reglament d'Honors i
Distincions, destinat a determinar els mèrits o circumstàncies que puguin
aconsellar donar el nom de Dr. Llatjós al nou tram de via pública comprès
entre el carrer Divina Pastora i Nou de Santa Clara.
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2n.- Nomenar com a Instructor de l'expedient al Sr. Ramon Fontdevila i
Subirana, Tinent d'Alcalde Delegat de Cultura, i com a Secretari del mateix a la
Sra. Montserrat Simon i Circuns, Cap de Servei dels Serveis d’Acció
Ciutadana.
3r.- Que es doni compte d'aquest Decret a l'Ajuntament en Ple, en la primera
sessió que es celebri."

2.14

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 27
D'OCTUBRE DE 2000, SOBRE INCOACIÓ D'EXPEDIENT PER
CONCEDIR LA MEDALLA DE LA CIUTAT AL DR. SIMEÓ SELGA I
UBACH.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
"Atesa la iniciativa de l’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut de Manresa,
de la Delegació Comarcal del Bages del Col.legi Oficial de Metges de
Barcelona i de la Filial del Bages de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de
Catalunya i de Balears, sol.licitant iniciar els tràmits pertinents per tal de fer
possible l’atorgament de la medalla de la ciutat, al Dr. Simeó Selga i Ubach,
per la seva modèlica dedicació al món de la medicina i a la defensa dels
valors cívics i socials.
Atès que el vigent Reglament d'Honors i Distincions d'aquest Ajuntament
regula la instrucció de l'oportú expedient per a la determinació dels mèrits o
circumstàncies que aconsellin o justifiquin l'atorgament d'una distinció, del qual
se n'haurà de donar compte posteriorment en la propera sessió plenària.
Atès el que s'estableix als articles 9 al 12, 16 i 17 del Reglament d'Honors i
Distincions de l'Ajuntament de Manresa aprovat pel Ple de la Corporació de 19
d'abril de 1994.
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:
1r.- Incoar expedient a l'empara del que s'estableix al Reglament d'Honors i
Distincions, destinat a determinar els mèrits o circumstàncies que puguin
aconsellar la concessió de la medalla de la ciutat al Dr. Simeó Selga i Ubach.
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2n.- Nomenar com a Instructor de l'expedient al Sr. Ramon Fontdevila i
Subirana, Regidor Delegat de Cultura, i com a Secretari del mateix a la Sra.
Montserrat Simon i Circuns, Cap de Servei dels Serveis d'Acció Ciutadana.
3r.- Que es doni compte d'aquest Decret a l'Ajuntament en Ple, en la primera
sessió que es celebri."

2.15

DONAR COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L'ALCALDE I DEL
TINENT D'ALCALDE D'HISENDA, DE DATA 5 D'OCTUBRE DE 2000,
SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 23/2000, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL
VIGENT.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
"Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent,
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit
pressupostari.
Vist l'informe favorable de la Intervenció municipal
RESOLC:
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 23/2000, dins
el Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la
mateixa subfunció i partides del Capítol 1 de personal , que no superen
l'import màxim per partida pressupostària de 2.500.000'- pessetes, a
l'empara del que disposen l'article 160 de la Llei 39/88, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals i l'article 7è. de les Bases d'Execució del
Pressupost per a l'exercici de 2000, segons detall que figura en l'annex que
es conté en l'expedient.
SEGON. L'expedient, de conformitat al disposat en l'article 160, en relació
amb el 150 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament
executiu.
TERCER. Del present decret se'n donarà compte al Ple de la Corporació en
la primera sessió que se celebri, a l'empara del que disposa l'article 7è. de
les Bases d'Execució del Pressupost per a l'exercici de 2000."

2.16

DONAR COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L'ALCALDE I DEL
TINENT D'ALCALDE D'HISENDA, DE DATA 11 D'OCTUBRE DE
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2000, SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 25/2000, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL
VIGENT.
El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
"Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent,
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit
pressupostari.
Vist l'informe favorable de la Intervenció municipal
RESOLC:
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 25/2000, dins
el Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la
mateixa subfunció i partides del Capítol 1 de personal , que no superen
l'import màxim per partida pressupostària de 2.500.000'- pessetes, a
l'empara del que disposen l'article 160 de la Llei 39/88, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals i l'article 7è. de les Bases d'Execució del
Pressupost per a l'exercici de 2000, segons detall que figura en l'annex que
es conté en l'expedient.
SEGON. L'expedient, de conformitat al disposat en l'article 160, en relació
amb el 150 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament
executiu.
TERCER. Del present decret se'n donarà compte al Ple de la Corporació en
la primera sessió que se celebri, a l'empara del que disposa l'article 7è. de
les Bases d'Execució del Pressupost per a l'exercici de 2000."

2.17

DONAR COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L'ALCALDE I DEL
TINENT D'ALCALDE D'HISENDA, DE DATA 26 D'OCTUBRE DE
2000, SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 26/2000, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL
VIGENT.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
"Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent,
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit
pressupostari.
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Vist l'informe favorable de la Intervenció municipal
RESOLC:
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 26/2000, dins
el Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la
mateixa subfunció i partides del Capítol 1 de personal , que no superen
l'import màxim per partida pressupostària de 2.500.000'- pessetes, a
l'empara del que disposen l'article 160 de la Llei 39/88, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals i l'article 7è. de les Bases d'Execució del
Pressupost per a l'exercici de 2000, segons detall que figura en l'annex que
es conté en l'expedient.
SEGON. L'expedient, de conformitat al disposat en l'article 160, en relació
amb el 150 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament
executiu.
TERCER. Del present decret se'n donarà compte al Ple de la Corporació en
la primera sessió que se celebri, a l'empara del que disposa l'article 7è. de
les Bases d'Execució del Pressupost per a l'exercici de 2000."

2.18

DONAR COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L'ALCALDE I DEL
TINENT D'ALCALDE D'HISENDA, DE DATA 8 DE NOVEMBRE DE
2000, SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 27/2000, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL
VIGENT.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
"Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent,
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit
pressupostari.
Vist l'informe favorable de la Intervenció municipal
RESOLC:
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 27/2000, dins
el Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la
mateixa subfunció i partides del Capítol 1 de personal , que no superen
l'import màxim per partida pressupostària de 2.500.000'- pessetes, a
l'empara del que disposen l'article 160 de la Llei 39/88, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals i l'article 7è. de les Bases d'Execució del
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Pressupost per a l'exercici de 2000, segons detall que figura en l'annex que
es conté en l'expedient.
SEGON. L'expedient, de conformitat al disposat en l'article 160, en relació
amb el 150 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament
executiu.
TERCER. Del present decret se'n donarà compte al Ple de la Corporació en
la primera sessió que se celebri, a l'empara del que disposa l'article 7è. de
les Bases d'Execució del Pressupost per a l'exercici de 2000."

2.19

DONAR COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L'ALCALDE I DEL
TINENT D'ALCALDE D'HISENDA, DE DATA 9 DE NOVEMBRE DE
2000, SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 29/2000, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL
VIGENT.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
"Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent,
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit
pressupostari.
Vist l'informe favorable de la Intervenció municipal
RESOLC:
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 29/2000, dins
el Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la
mateixa subfunció i partides del Capítol 1 de personal , que no superen
l'import màxim per partida pressupostària de 2.500.000'- pessetes, a
l'empara del que disposen l'article 160 de la Llei 39/88, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals i l'article 7è. de les Bases d'Execució del
Pressupost per a l'exercici de 2000, segons detall que figura en l'annex que
es conté en l'expedient.
SEGON. L'expedient, de conformitat al disposat en l'article 160, en relació
amb el 150 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament
executiu.
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TERCER. Del present decret se'n donarà compte al Ple de la Corporació en
la primera sessió que se celebri, a l'empara del que disposa l'article 7è. de
les Bases d'Execució del Pressupost per a l'exercici de 2000."
2.20

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D'ALCALDE REGIDOR
DELEGAT D'ADMINISTRACIÓ, DE DATA 14 DE NOVEMBRE DE
2000, SOBRE CONTRACTACIÓ DE LA SRA. MINERVA GÓMEZ
TAGÜENCA, PER REALITZAR FUNCIONS DE PROFESSORA DE
GUITARRA DEL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
" Atès que el treballador d’aquest Ajuntament senyor JOSEP MARIA
MANGADO I ARTIGAS que exerceix tasques de professor adjunt de guitarra
del Conservatori Municipal de Música, es troba en situació de baixa per
incapacitat temporal.
Atès l’informe emès per la cap de Servei d’Acció Ciutadana en el que
manifesta la necessitat de substituir al treballador esmentat el més aviat
possible, per tal de no deixar els alumnes desatesos.
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de treball és laboriosa i
requereix pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en
aquest cas, donada la urgència.
Vista la proposta de contractació temporal i pel procediment de màxima
urgència de la senyora Minerva Gómez Tagüenca, mentre el titular del lloc de
treball estigui en situació de baixa per incapacitat temporal.
Vist el que disposen l’art. 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel
RD 8/97, de 16 de maig, l'art. 4 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que
regula la contractació d’interinitat per substituir a treballadors amb dret a
reserva del lloc de treball, així com el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Josep Lluís Irujo i Fatuarte, tinent d’alcalde regidor delegat d’Administració,
en virtut de la delegació conferida pel senyor alcalde president, mitjançant
decret de data 17 d’octubre de 2000,
RESOLC
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1r.- Contractar, en règim laboral de durada determinada d’interinitat i pel
procediment de màxima urgència, a la senyora MINERVA GOMEZ
TAGÜENCA (DNI 39366072-P) per tal de realitzar funcions de professora
de guitarra del Conservatori Municipal de Música, amb una jornada de 18
hores setmanals, pel període comprès entre el dia 15 de novembre de 2000
i fins que es reincorpori al servei el titular del lloc de treball senyor
Josep Maria Mangado Artigas que es troba en situació de baixa per
incapacitat temporal, i per les retribucions següents:
Sou mensual .................................................................................201.714,- PTA
Paga extraordinària de Nadal ........................................................201.714,- PTA
Paga extraordinària d’estiu ............................................................201.714,- PTA
Les pagues extraordinàries s’entenen en la part proporcional que
corresponguin.
2.- La contractació de la senyora Gómez s’efectua de conformitat amb el que
disposen l’art. 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de
16 de maig, l'art. 4 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que regula la
contractació d’interinitat per substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc
de treball, així com 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 del present decret i publicar la present contractació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
El senyor de Puig i Viladrich diu que en els decrets 2.7, 2.8 i 2.9 es dóna
compte de la contractació de diferent personal per part de l'Ajuntament. Entén
perfectament el 2.8, en el mateix decret ja es diu que es tracta d'una
contractació per una baixa laboral transitòria, però en el 2.7 i el 2.9 no entén
perquè es produeixen les contractacions.
Pel que fa als decrets sobre modificacions de crèdit, concretament el 2.16 i el
2.19, que són la modificació núm. 25/2000 i 29/2000, per una banda hi ha uns
augments per gratificacions per un total d'uns 5.000.000 de pessetes. Demana
una explicació sobre aquests decrets.
El senyor Irujo i Fatuarte explica, pel que fa al decret 2.7, que quan en el
decret de contractació es parla d'acumulació de tasques, fa referència al fet que
pel tipus de treball que realitzen les treballadores familiars, l'acumulació de
tasques que es produeix a causa del gaudiment de vacances i dels dies de
permís reglamentari de les treballadores, s'hagin de recuperar mitjançant
aquesta contractació. Pel que fa al decret 2.9, explica que es tracta d'una
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contractació especial, ja que el titular d'aquesta assignatura va renunciar per
incompatibilitat i degut a què aquesta assignatura, amb el nou Pla d'estudis,
desapareixerà al juny, s'ha portat a terme aquesta contractació transitòria,
perquè no té sentit fer una contractació definitiva.
El senyor Teixeiro i Macipe explica que no té la informació concreta sobre els
canvis de partides que demana el senyor de Puig, però sí que conceptualment
li pot explicar quina és la motivació habitual d'aquests canvis de partides. Pel
que fa a Seguretat Ciutadana, diu que és poca cosa i que fa referència a tot allò
que no encaixa exactament en posicions perfectament especificades com són
retribucions bàsiques, retribucions complementàries, etc. És a dir, la resta de
conceptes salarials, per no atomitzar les partides, es posen en aquesta posició
global de gratificacions.
En el cas d'Urbanisme, també s'agafen les possibles hores extres i les
indemnitzacions que es donen per prejubilacions o jubilacions anticipades.
Aquests són els conceptes bàsics que formen part d'aquesta posició de
gratificacions.
3.

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

3.1

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

L'alcalde sotmet a votació la ratificació de la inclusió dels assumptes 3.1.1 i
3.1.2 a l'ordre del dia, per no haver estat sotmesos a informe preceptiu de la
Comissió Informativa corresponent. Aquesta ratificació s'aprova per unanimitat
dels 22 membres presents i, per tant, s'entra en el coneixement, debat i votació
dels assumptes següents:
3.1.1 RATIFICAR EL DECRET DICTAT PER L'ALCALDE EN DATA 2 DE
NOVEMBRE DE 2000, EN EL QUAL ES RECTIFICA UN ERROR
EXISTENT EN EL PLEC DE CLÀUSULES I L'EXPEDIENT
ADMINISTRATIU QUE HAVIEN DE REGIR L'ALIENACIÓ,
MITJANÇANT SUBHASTA PÚBLICA, D'UNA PARCEL.LA SITUADA
A L'AVINGUDA DE LES BASES DE MANRESA, S/N.
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del dia 15 de novembre de
2000 que, transcrit, diu el següent:
" Vist que per aquest Ajuntament, en sessió plenària del dia 2 d’octubre
d’enguany, fou aprovat el plec de clàusules econòmico–administratives i
l’expedient de contractació corresponent, que han de regir l’alienació pel
procediment obert, mitjançant pública subhasta, del dret de copropietat
d’aquest Ajuntament de Manresa en la parcel·la situada a l’Avinguda de les
Bases de Manresa, s/n, amb una superfície de 320 m² i inscrita en el
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Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa, al tom 2347, llibre 976, foli 13,
finca 47.075, així com la seva exposició pública durant el termini de quinze
dies, a partir de l’endemà de la darrera publicació del present anunci al
Butlletí Oficial de la Província o al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, perquè s’hi puguin presentar reclamacions, de conformitat amb el
que disposa l’article 270.1 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de
règim local de Catalunya.
Vist que el corresponent anunci fou publicat en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 3255, del dia 30 d’octubre de 2000, trobantse pendent la publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Vist que, un cop efectuada l’esmentada publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, fou detectada l’existència d’una errada en el càlcul
de cost de les obres d’urbanització a càrrec del percentatge de propietat
municipal, que, en principi, es trobava calculat en la quantitat de 6.092.690’pts, quan aquest cost, segons nou informe emès pels serveis tècnics
municipals, era de 9.671.843’-pts.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Alcaldia, manifestant que l’errada,
comesa en el càlcul de les despeses previstes en un previ compte
provisional de liquidació, així com en la descripció de les finques resultants
del projecte de compensació, ha de reputar-se simplement com un error
matemàtic, sense cap mena de repercussió sobre terceres persones.
Atès que l’article 105 .2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
disposa que “las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en
cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”.
Atès que, segons preveu l’article 21 .1, lletra k), de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’Alcaldia resulta competent
“en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este
supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su
ratificación”.
Vist que, de conformitat amb els antecedents exposats, per aquesta Alcaldia,
en data de dos de novembre de l’any dos mil, fou aprovat Decret quina part
resolutoria textualment disposa:
1r.- RECTIFICAR L’ERROR EXISTENT en el plec de clàusules i l’expedient
administratiu que han de regir l’alienació pel procediment obert,
mitjançant pública subhasta, del dret de copropietat d’aquest
Ajuntament de Manresa en la parcel·la situada a l’Avinguda de les
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Bases de Manresa, s/n, amb una superfície de 320 m² i inscrita en el
Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa, al tom 2347, llibre 976,
foli 13, finca 47.075 i que fou aprovat pel Ple municipal en sessió del
dia 2 d’octubre de 2000, consistent en la previsió d’unes despeses
d’urbanització per un import de 6.092.690’-pts, quan aquest cost,
segons nou informe emès pels serveis tècnics municipals, era de
9.671.843’-pts.
n
2 .- RECTIFICAR LES CLÀUSULES 2ª, 4ª I 5ª DEL PLEC DE CLÀUSULES regulador
de l’alienació pel procediment obert, mitjançant pública subhasta, del
dret de copropietat d’aquest Ajuntament de Manresa en la parcel·la
situada a l’Avinguda de les Bases de Manresa, s/n, amb una
superfície de 320 m² i inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de
Manresa, al tom 2347, llibre 976, foli 13, finca 47.075, consistent en la
previsió d’unes despeses d’urbanització per un import de 6.092.690’pts, afectades per l’error quina correcció s’especifica en el paràgraf
precedent i que quedaran amb el redactat següent:
2n. Tipus de licitació
El tipus de licitació es fixa en la quantitat de VINT-I-SET MILIONS
MILIONS CENT CINQUANTA-VUIT MIL SIS-CENTES NORANTA-SIS PESSETES (27.158.696'-pts), equivalents a cent seixanta-tres
mil dos-cents vint-i-set euros amb cinc cèntims
(163.227’05’-euros), IVA inclòs.
L'import del tipus de licitació és igual al valor del bé segons
informe dels serveis tècnics municipals (33.084.512'-pts)
menys les despeses d’urbanització provisionalment estimades
en el compte de liquidació del projecte de compensació
(9.671.843’-pts) i l'aplicació de l’Impost del Valor Afegit al
tipus del 16 % (3.746.027'-pts).
Aquest tipus de licitació pot ser millorat, sempre a l'alça,
corresponent sempre el 16% de l’import al finançament de
l’Impost del Valor Afegit
4t. Clàusula especial
Les quotes d’urbanització pendents de satisfer amb motiu de
l’execució de l’obra d’urbanització i de les previsions del
compte de liquidació del projecte de compensació, per un
import de nou milions sis-centes setanta-una mil vuitcentes quaranta-tres pessetes (9.671.843’-pts) seran
íntegrament satisfetes a la Junta de Compensació per part de
l’adjudicatari de la parcel·la, el qual assumirà el conjunt de
drets i deures de l’Ajuntament com a propietari d’aquesta
parcel·la en el desenvolupament del projecte de compensació.
Aquesta quantitat, resultant del compte de liquidació
provisional contingut en el projecte de compensació, té el
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caràcter de provisional, sent a càrrec de l’adjudicatari de la
parcel·la els imports que resultin amb caràcter definitiu del
tancament del compte de liquidació.
5è. Fiança provisional i definitiva
Els licitadors hauran de constituir una fiança provisional de
CINC-CENTES QUARANTA-TRES MIL CENT SETANTA-QUATRE
pessetes (543.174'-pts), equivalents a tres mil dos-cents
seixanta-quatre euros amb cinquanta-quatre cèntims
(3.264’54’-euros), import del 2 per 100 del tipus de licitació, i
una fiança definitiva equivalent al 4 per 100 del ‘import
d’adjudicació. Aquestes fiances, tant la provisional, com la
definitiva, podran constituir-se en la forma que determinen els
articles 36 i 37 de la de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de
contractes de les administracions públiques.
r
3 .- DONAR COMPTE D’AQUEST DECRET al primer Ple municipal que es porti a
terme, en compliment del que disposa l’article 21 .1, lletra k), de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Atès que, en compliment del que preveu l’article 21 .1, lletra k), de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, cal donar
compte d’aquest Decret al Ple municipal.
Aquesta Alcaldia, de conformitat amb els antecedents de fet i fonaments de
dret que han quedat exposats, ha de proposar al Ple municipal l’adopció del
següent

ACORD

RATIFICAR

DECRET DICTAT PEL SENYOR ALCALDE
EN DATA DE 2 DE NOVEMBRE DE 2000, rectificant un error existent en el plec de
clàusules i l’expedient administratiu que tenien de regir l’alienació pel
procediment obert, mitjançant pública subhasta, del dret de copropietat
d’aquest Ajuntament de Manresa en la parcel·la situada a l’Avinguda de les
Bases de Manresa, s/n, amb una superfície de 320 m² i inscrita en el
Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa, al tom 2347, llibre 976, foli 13,
finca 47.075 i que fou aprovat pel Ple municipal en sessió del dia 2 d’octubre
de 2000, consistent en la previsió d’unes despeses d’urbanització per un
import de 6.092.690’-pts, quan aquest cost, segons nou informe emès pels
serveis tècnics municipals, era de 9.671.843’-pts".
EN TOTS ELS SEUS TERMES EL

El senyor Garcia i Comas explica que es tracta d'esmenar una errada
material detectada en el plec de clàusules que regia la subhasta d'aquestes
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terrenys. Fa referència a un proindivís de propietat municipal del 63 %, les
despeses d'urbanització pujaven 9.000.000 pessetes i sobre aquest import
es va aplicar el percentatge del proindivís, per tant es va baixar a 6.000.000,
incorrectament. Amb aquest dictamen es vol aclarir que les despeses
d'urbanització d'aquest sector són 9.671.843 pessetes. Per tant, queda amb
una valoració del terreny tal com estava de 33.084.512 pessetes i
l'adjudicatari d'aquesta subhasta haurà de fer front a 9.671.843 pessetes
provinents de despeses d'urbanització.
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 22 membres
presents.

3.1.2 AUTORITZAR A FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE
MANRESA, SA, PER CONCERTAR UN PRÉSTEC HIPOTECARI A
LLARG TERMINI PER IMPORT DE 71.342.000 PESSETES, AMB
CAIXA
MANRESA, PER A FINANÇAR LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ DE LA PROMOCIÓ PLAÇA DE LA IMMACULADA FASE 2, I PER CONCERTAR UN AVAL D'UN MÀXIM DE 23.000.000
DE PESSETES AMB CAIXA MANRESA.
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del dia 14 de
novembre de 2000, que, transcrit diu el següent:
" L’article 55 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre Reguladora de les
Hisendes Locals, en la redacció que li donà l’article 59.1 de la Llei 50/1998
de 30 de Desembre de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre
Social que disposa que: els organismes autònoms i les societats
mercantils locals precisaran la prèvia autorització del Ple de la Corporació
i informe de la Intervenció per a la concertació d’operacions de crèdit a
llarg termini.
Per escrit de data 10 de novembre de 2000 del gerent, en Josep
Armengol i Tatjé, de la societat Foment de la Rehabilitació Urbana de
Manresa, S.A. es dóna trasllat dels acords del Consell d’Administració de
data 3 d'octubre de 2000, en el sentit de sol·licitar al Ple de l’Ajuntament
l’autorització per a concertar un préstec hipotecari a llarg termini pel
finançament de les obres de construcció de la promoció Plaça de la
Immaculada - Fase 2, i d'un aval per a garantir els pagaments a compte
dels compradors.
Vist l’informe de Gestió de la Tresoreria General de data 13 de novembre
de 2000 i l’informe preceptiu del Sr. Interventor de data 14 de novembre
de 2000.
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Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels
acords següents:
PRIMER.- Autoritzar a Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa,
S.A., per concertar un préstec hipotecari a llarg termini per un import de
71.342.000 ptes., amb Caixa de Manresa per a finançar les obres de
construcció de la promoció Plaça de la Immaculada - Fase 2; amb les
següents condicions:
Tipus interès: Nominal 3,8127%, fix. T.A.E. 3,88%
Termini: 23 anys, Els tres primers seran de carència i els vint anys
restants d’amortització.
El préstec a concertar és protegit, a l’empara del R.D. 1186/98 i
del conveni signat per les entitats bancàries i d’estalvi amb la Generalitat
de Catalunya en relació al Pla d’Habitatge 1998-2001
SEGON: Autoritzar a Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa,
S.A., per concertar un aval d'un màxim de 23.000.000 de ptes. amb Caixa
de Manresa, en compliment del que disposa la normativa d'habitatges de
protecció oficial, article 114 del Decret 2114/1968 i Ordre de 30/5/1970,
per a garantir davant de la Direcció General d'Arquitectura, Habitatge i
Actuacions Concertades de la Generalitat, la devolució de l'import de les
quantitats que es rebran a compte dels compradors dels habitatges, més
els interessos legals corresponents, en el cas de no obtenir la Qualificació
Definitiva de Protecció Oficial o de no finalitzar les obres en el termini fixat
a la Cèdula de Qualificació Provisional o en la pròrroga reglamentària
concedida.
TERCER: Notificar a la Direcció General de Política Financera de la
Generalitat de Catalunya, en el termini dels primers deu dies del mes
següent al de la formalització del préstec, i per mitjà de la tramesa dels
models CL1, CL2, CL3,i CL4.4; tot això d’acord amb el que disposen els
articles 1 i 2 de l’Ordre de 28 de juny de 1999, sobre desplegament del
Decret 94/1995, de 21 de febrer, en matèria de tutela financera d’Ens
locals" .
El senyor Perramon i Carrió diu que el motiu d'aquest dictamen és
autoritzar a FORUM la sol.licitud d'un préstec a llarg termini. És un crèdit per
les obres de la 2a. fase de la plaça Immaculada, l'edifici que va entre plaça
Immaculada i Via Sant Ignasi i, per tant, es demanen aquests 71 milions.
D'aquí a dos anys, amb la venda d'aquests pisos, quedarà el deute de
FORUM pràcticament exempt.
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El senyor de Puig i Viladrich diu que entén molt bé que s'aprovi
l'autorització a FORUM per sol.licitar un préstec, però demana si se li pot
explicar el segon punt, el que fa referència a l'aval .
El senyor Perramon i Carrió li respon que és un tema purament tècnic.
Creu que en els altres casos en què s'ha demanat crèdit hipotecari
d'aquestes característiques, per vendre, la Direcció General d'Arquitectura i
Habitatge, demana aquest requisit.
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 22 membres
presents.

4.

PROPOSICIONS

4.1

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE
CATALUNYA, DE SUPORT I SOLIDARITAT AMB LA SENYORA
MARIA TERESA DE JESÚS MORENO MAYA.

El secretari dóna compte de la proposició del Grup Municipal del Partit
Popular de Catalunya, del dia 16 de novembre de 2000 que, transcrita, diu el
següent:
"Atès que les dones pateixen tot tipus de desigualtat social determinada pel
seu gènere des del dia del seu naixement, origen de la discriminació, envers
els homes i de distribució de les funcions de poder a la família i igualment,
causa principal de la violència masculina que des de temps remots pateixen,
amb independència del grau cultural, econòmic o la posició social.
Si bé es cert que no totes les dones pateixen aquesta violència en el mateix
grau.
Atès que des d'aquest estiu a través dels mitjans de comunicació hem tingut
notícia del cas de la Sra. Ma. Teresa de Jesús Moreno Maya, dona de raça
gitana i amb un nivell de vida precari.
Atès que aquesta senyora el dia 1 d'agost de 1996 ingressà en un dels pisos
d'acollida de l'Ajuntament de Rivas-Vaciamadrid, destinat a dones víctimes
de mals tractaments, després d'haver estat un any i quatre mesos de presó
preventiva pel presumpte assassinat del seu marit en el domicili familiar
durant el transcurs d'una discussió.
Atès que l'ingrés en aquests pisos es produeix després que la Regidoria de
la Dona de l'Ajuntament de Rivas-Vaciamadrid determinés les greus
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seqüeles que patia després d'abusos per part del seu marit, tant físics com
psicològics, a més de les amenaces de la família del seu marit.
Atès que el 14 de maig de 1999 és condemnada a 14 anys i 8 mesos per la
mort del seu cònjuge, que és sentència ferma actualment.
Atès que des de 1996 aquesta senyora ha lluitat per refer la seva vida i la
dels seus fills, per integrar-se en un medi social i cultural que li eren
totalment estranys, i a treure els seus fills del seu entorn marginal en què
estaven creixent. I ho ha aconseguit, s'ha integrat tant social com
laboralment en el municipi de Rivas-Vaciamadrid.
Atès que aquest grup municipal respecta les decisions dels tribunals, però en
aquest cas es donen unes circumstàncies que el fan excepcional.
Atès que la nostra Constitució consagra com a finalitat de les Penes
Privatives de Llibertat la reeducació i reinversió social de l'individu i en el cas
de la senyora Ma. Teresa de Jesús Moreno Maya aquest principi
constitucional el compleix plenament.
L'ingrés a la presó no rehabilitarà la senyora Ma. Teresa de Jesús Moreno
Maya .
Atès que el seu delicte va ser fruit de la marginació, dels abusos i de la
violència del seu entorn. Però a més es castigarà també als seus fills, que
allunyats de la influència positiva de la seva mare quedaran condemnats a
l'exclusió social i a la delinqüència.
Al Ple es proposa:
Primer. Donar el nostre suport i solidaritat a la Sra. Ma. Teresa de Jesús
Moreno Maya.
Segon. Subscriure la sol.licitud de Mesura de Gràcia a favor de la Sra. Ma.
Teresa de Jesús Moreno Maya.
Tercer. Remetre la present Moció al Consell de Ministres i a la Sra. Ma.
Teresa de Jesús Moreno Maya.
Quart. Facultar el senyor alcalde president perquè realitzi les gestions que
siguin necessàries en la consecució del present acord".
La senyora Rius i Díaz diu que el Grup Municipal del Partit Popular
presenta aquesta proposta al Ple perquè des d'un temps ençà veuen en els
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mitjans de comunicació el tema sobre el maltractament que pateixen algunes
dones en aquesta societat. A finals d'estiu van veure un moviment sobre un
cas concret, la senyora Moreno Maya, que durant tota la seva vida va patir
maltractaments per part del seu marit i va ser condemnada a 14 anys per
haver-lo matat. Ja saben que aquesta sentència és ferma, i com totes les
sentències fermes, s'ha d'acatar. El que passa és que aquesta pena té com
a finalitat la reinserció i segons la informació que els ha enviat l'Ajuntament
de Rivas Vaciamadrid, ciutat on estava residint la senyora Moreno Maya,
està rehabilitada al cent per cent, tant ella com els seus fills. Per això,
consideren que és absurd que ara aquesta senyora hagués de tornar a la
presó. El GMPP no intenta solucionar el tema dels maltractaments ara i aquí,
sinó que l'únic que volen fer és posar el seu granet de sorra i per això
demanen el vot favorable a aquesta proposició.
La senyora Torres i García diu que poques vegades s'ha pogut veure com
una petició d'indult ha aglutinat tantes entitats, associacions, partits polítics,
amb aquest grau de sensibilitat. Creu que aquí cal tenir en compte dos
elements: d'una banda la seva situació de dona maltractada i de l'altra la
seva condició de rehabilitada dins la societat. És cert que ha estat una dona
maltractada, però també és cert que independentment de ser home o dona,
és persona, una persona totalment integrada tant social com laboralment i és
precisament per això que la pena privativa de llibertat perdria la seva raó de
ser, no aportaria cap benefici a la societat en el seu conjunt, perquè la
finalitat de la pena ja estaria complerta. El fet que sigui dona no ha de ser
motiu que condicioni la concessió de l'indult i el fet que sigui maltractada pot
ser un element agreujant que afavoreixi la concessió d'aquest indult, però la
justícia no pot fer distincions en funció que la persona que es jutgi sigui
home o dona. El GMS votarà a favor de la proposició del GMPP perquè el
cas de la senyora Teresa Moreno reuneix tots els requisits que es mereix un
indult.
El senyor de Puig i Viladrich diu que el Grup Municipal de Convergència i
Unió votarà a favor d'aquesta proposició. Esperen que aquestes
proposicions serveixen per clarificar una mica més la situació de la dona a
l'Estat.
Sotmesa la proposició a votació, s'aprova per unanimitat dels 22 membres
presents.
4.2

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE
CATALUNYA EN QUÈ SOL.LICITEN MILLORES EN EL REPINTAT
DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I EN LA IL.LUMINACIÓ
DEL PUNT DE CONNEXIÓ DEL CARRER VILADORDIS AMB LA C1411.
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El secretari dóna compte de la proposició del Grup Municipal del Partit
Popular de Catalunya, del dia 16 de novembre de 2000, que transcrita diu el
següent:
"Atès que en el carrer Viladordis hi ha una sortida /entrada de la ciutat des
de la circumval.lació de la C-1411, resultant un vial important per la nostra
ciutat.
Atès que en aquest vial s'hi arriba a un dels barris de la nostra ciutat:
Viladordis.
Atès que la senyalització horitzontal ha desaparegut totalment en la connexió
del C. Viladordis amb la C-1411, provocant cert desconcert en la ubicació
dels vehicles, tant a l'entrada com a la sortida.
Atès que quan la llum natural desapareix - es fa de nit -, aquesta situació de
desconcert es veu augmentada degut a la manca total i absoluta
d'il.luminació.
PROPOSEM
Primer. Dur a terme una repintada de la senyalització horitzontal en aquest
punt al més aviat possible.
Segon. Dur a terme una il.luminació en aquest punt de cruïlla per evitar
possible accidents de nit".
El senyor Javaloyes i Vilalta explica que han presentat aquesta proposició
perquè la connexió del carrer Viladordis amb la C-1411 tingui una
senyalització horitzontal adequada. En aquests moments, si no és nul.la, és
bastant deficient. També demanarien llum en aquesta cruïlla. Proposen una
solució a aquest problema, entre altres qüestions perquè és un vial d'entrada
i sortida a la ciutat i creuen que aquests punts han de ser més "mimats"
perquè els vehicles tinguin més seguretat.
El senyor Caballo i Molina manifesta que el sector a què fa referència el
GMPP és competència de la Direcció General de Carreteres. En altres
ocasions, tant el tema de pintura com el d'enllumenat, també havien estat en
unes condicions no massa adequades i des d'aquest Ajuntament pel que fa a
la pintura, després d'instar a la Direcció General de Carreteres, s'hi havia
actuat, perquè era necessari que aquell repintat es fes. Tornaran a instar la
Direcció General perquè compleixi amb l'obligació que té d'atendre aquest
sector en perfectes condicions, però en cas que això mantingués un retard
considerable, l'Ajuntament es podria comprometre a fer el repintat de la
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senyalització, però no a fer el tram d'il.luminació, primer perquè pertany a la
Direcció General de Carreteres i després perquè els muntants son realment
diferents.
Voldrien que la proposició es pogués votar per separat, el primer punt que fa
referència al repintat i el segon que fa referència a l'enllumenat.
El senyor de Puig i Viladrich diu que de les paraules del senyor Caballo
se'n desprèn que el titular del vial és la Generalitat de Catalunya, i que
aquesta institució no n'ha fet cessió a l'Ajuntament de Manresa. Per intentar
votar la proposta conjuntament es podria modificar el segon punt, de manera
que digués "l'Ajuntament de Manresa pren el compromís de fer les gestions
oportunes perquè s'il.lumini aquest tram". Caldria aclarir la titularitat d'aquest
vial.
L'alcalde demana al GMPP si tindria cap inconvenient en canviar el redactat
del segon punt de la proposició, de manera que el contingut de l'acord
quedaria redactat de la manera següent: "Primer. Dur a terme una repintada
de la senyalització horitzontal en aquest punt al més aviat possible", que és
el compromís que assumeix l'Equip de Govern en aquests moments . I el
segon punt es modificaria i el redactat quedaria: "Segon. Instar l'Ajuntament
de Manresa perquè realitzi les gestions necessàries per aconseguir la
titularitat d'aquest tram de carretera", amb la qual cosa hi hauria un
desbloqueig per tal de realitzar les inversions que siguin oportunes.

Sotmesa la proposició a votació, s'aprova per unanimitat dels 22 membres
presents i, per tant, es declara acordat :
"Atès que en el carrer Viladordis hi ha una sortida /entrada de la ciutat des
de la circumval.lació de la C-1411, resultant un vial important per la nostra
ciutat.
Atès que en aquest vial s'hi arriba a un dels barris de la nostra ciutat:
Viladordis.
Atès que la senyalització horitzontal ha desaparegut totalment en la connexió
del C. Viladordis amb la C-1411, provocant cert desconcert en la ubicació
dels vehicles, tant a l'entrada com a la sortida.
Atès que quan la llum natural desapareix - es fa de nit -, aquesta situació de
desconcert es veu augmentada degut a la manca total i absoluta
d'il.luminació.
PROPOSEM
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Primer. Dur a terme una repintada de la senyalització horitzontal en aquest
punt al més aviat possible.
Segon. Instar l'Ajuntament de Manresa perquè realitzi les gestions
necessàries per aconseguir la titularitat d'aquest tram de carretera"

5.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

L'alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d'urgència dels dos
assumptes sobrevinguts presentats, la qual s'aprova per unanimitat dels 22
membres presents, de conformitat amb allò que disposa l'art. 51 del RDLEG
781/1986, i l'art. 51.1.e) del ROM.

5.1

PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, ERC, IC-V,
CiU i PP, EN RELACIÓ AL COBRAMENT DE L'IBI A LES
AUTOPISTES

El secretari dóna compte de la proposició dels grups municipals del PSC,
ERC, IC-V, CiU i PP, del dia 17-11-2000 que, transcrita, diu el següent:
"Atès que per aquest terme municipal travessa l'autopista Terrassa-Manresa
(A-18) en una longitud aproximada de 4 km.
Atès que la liquidació del 100% de la quota de l'IBI suposaria un increment
de recaptació de 122.219.704 pessetes en els darrers deu anys.
Atès que el no cobrament d'aquestes quantitats crea greus disfuncions a les
arques municipals, sense que fins el moment s'hagi creat per part de l'Estat
un mecanisme de compensació.
Atès que l'article 9.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les Hisendes Locals estableix la compensació de les quantitats deixades
d'ingressar pels ens locals per les bonificacions i exempcions atorgades per
l'Estat sobre els tributs locals.
Vistos els acords de la comissió de treball de l'ACM sobre la matèria.
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Aquesta Alcaldia-Presidència té a bé proposar a l'Ajuntament, l'adopció del
següent
ACORD
Primer.- Reclamar al " Ministerio de Hacienda" la incorporació per als
Pressupostos Generals de l'Estat per a 2001 d'una partida que reconegui el
dret dels municipis a rebre una quantitat que cobreixi tot allò que han deixat
de percebre en concepte de la bonificació fiscal del 95% establerts sobre l'IBI
per a les concessionàries d'autopistes en base a l'estricte compliment de
l'article 9.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals.
Segon.- Fer constar davant el "Ministerio de Hacienda. Dirección General de
Fondos Comunitarios y Financiación Territorial" que el municipi de Manresa
ha deixat d'ingressar en concepte de la bonificació abans esmentada durant
el darrer decenni 1990-1999 122.219.704 pessetes.
D'igual manera, la quantitat deixada d'ingressar corresponent a l'exercici
2000 és de 16.675.561 pessetes.
Tercer.- Demanar als partits polítics amb representació parlamentària a les
Corts Generals que assumeixin aquesta petició, en interès de les hisendes
dels municipis afectats, i que defensin les esmenes presentades en aquest
sentit a la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a 2001.
Quart.- Comunicar aquest acord als presidents o presidentes del Parlament
de Catalunya, del Congrés de Diputats, del Senat, de la Generalitat de
Catalunya, del Govern de l'Estat, a tots els grups parlamentaris del Congrés
de Diputats, del Senat i del Parlament de Catalunya, i a l'Associació
Catalana de Municipis i Comarques".
El senyor Teixeiro i Macipe pren la paraula en nom de l'equip de govern i
diu que aquesta proposició, signada per tots els grups polítics, intenta recollir
una certa reivindicació històrica propiciada, òbviament, pels Ajuntaments
pels quals passa una autopista i que causa una disfunció econòmica
important, ja que estan parlant de l'IBI, que és dels tributs locals per
definició, el més significatiu, i també estan parlant d'autopistes, que
lògicament, ocupen molts quilòmetres. En aquest tema hi ha vàries
administracions implicades, hi ha una problemàtica de dates, és un tema
acceptablement enrevessat. Aprofundint una mica en el tema i amb una
certa ironia, qualificaria aquesta proposició d'Ariadna , un projecte Ariadna,
no sap quin és el paper del minotaure, encara que, possiblement, per les
últimes declaracions podria ser el senyor Arias Cañete i, evidentment,

39

tampoc sap qui juga el paper de Teseo, però el que si és cert és que el
laberint és enorme i ell intentarà sintetitzar-lo una mica.
El laberint comença amb la Llei de 10 de maig de 1972, de la Prefectura de
l'Estat, amb el que s'anomenaven autopistes de peatge. L'article 12
d'aquesta Llei diu clarament que els beneficis tributaris a què es refereix
l'article anterior (l'article anterior es refereix també a les clàusules per
concedir beneficis), són els següents: reducció de fins al 95 % de la base
imposable de la contribució territorial urbana que recaigui sobre
l'aprofitament dels terrenys destinats a l'autopista de peatge. Aquesta Llei
ens diu que totes les concessions d'autopistes tenen un benefici del 95 % en
l'IBI. Posteriorment una altra Llei, la 39/1988, de 28 de desembre,
d'Hisendes Locals, la més important per als Ajuntaments, en el seu article
9.2 diu "les lleis per las quals s'estableixin beneficis fiscals en matèria de
tributs locals determinaran les fórmules de compensació que procedeixin ..."
és a dir la Llei ens ve a dir que quan hi hagi beneficis fiscals, la mateixa Llei
ha d'establir els mecanismes per a compensar aquests beneficis fiscals que
procedeixen de llei de rang superior. I aquí estan, en aquest dèdal, en
aquest laberint de temes del qual és difícil sortir. Tant en l'època del govern
de CiU com ara, s'han dit moltes coses sobre aquest tema i la cronologia
dels fets seria la següent: Al maig del 91, AUTEMA, que és l'autopista que
afecta a l'Ajuntament de Manresa, sol.licita la bonificació del 95 % com a
conseqüència de l'aplicació d'aquesta Llei; l'Ajuntament emet informe
favorable i el Centre de Gestió Cadastral també i per Decret de 21 d'abril de
1992 es concedeix aquesta bonificació a AUTEMA. El dia 21 de desembre
de 1993 té entrada el dictamen del Servei Jurídic de l'Estat en resposta a
una consulta sobre aquest tema segons la qual l'Estat diu que AUTEMA té
dret a aquesta reducció del 95 %. La Federació Catalana de Municipis, a
través d'una entitat anomenada Projectes Jurídics, emet un dictamen en
data 26 de gener de 1994, en el qual es considera que la Generalitat no té
competències per atorgar bonificacions i, per tant, aconsella iniciar
l'expedient de nul.litat de ple dret. Posteriorment, el 25 de maig de 1994, el
departament d'Hisenda de l'Ajuntament de Manresa proposa iniciar un
procediment de declaració de nul.litat . L'any 1998, a través de la Federació
de Municipis de Catalunya, i en interès de llei, reben còpia d'una sentència
d'un recurs de cassació interposat per l'Ajuntament de Castellgalí. La
sentència falla que la falta d'informe del Ministeri d'Economia i Hisenda vicia
de nul.litat l'atorgament autonòmic de la bonificació. En data 25 de febrer de
1998 s'ajunten diferents sentències dels Serveis Jurídics perquè s'estudiï la
possibilitat de revocació de l'acord d'atorgament de bonificació. Seguint la
cronologia, el 24 de maig de 2000, la Diputació de Barcelona organitza unes
jornades sobre aquest tema, a les quals assisteix l'Ajuntament.
"Inexplicablement", el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tot i
l'anterior Sentència en interès de Llei, desestima la resta de recursos
interposats per la Diputació a través de l'OAR, pel principi que s'anomena de
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justícia legítima. Es lliuren dos dictàmens en un dels quals l'any 1993
s'aconsella iniciar la nul.litat i en l'altre la compensació. Posteriorment, en la
Llei de Pressupostos del 1999 s'estableix que el Govern estudiarà la
compensació a aquests Ajuntaments, cosa que no fa, i la Llei de
Pressupostos del 2000 també disposa que durant el mes de gener de 2000,
el Govern havia de traslladar al Congrés dels Diputats el resultat d'un estudi
per poder posar en marxa tot aquest projecte. Jurídicament el tema és molt
complex i complicat i per això l'ha catalogat de laberíntic.
Acaba aquesta exposició parlant de la repercussió que té aquest problema
per a l'Ajuntament de Manresa. De l'any 1990 fins al 1999, la quota que
hauria hagut de pagar AUTEMA d'acord amb el tipus corresponent i en
funció dels valors cadastrals i d'acord amb els anys, hauria estat de 129
milions, però a l'haver-hi la bonificació del 95 %, han pagat 6,4 milions.
Concretament l'any 2000, la quota que haurien de pagar seria de 17,5
milions i amb la bonificació pagaran 877.000 pessetes. Estan parlant, doncs,
de 146 milions, de l'any 1990 al 2000, amb una bonificació de 139 milions.
Creu que econòmicament és un tema important.
El senyor de Puig i Viladrich diu que el Grup Municipal de CiU votarà
favorablement aquesta proposició perquè entenen que una de les
reivindicacions que han tingut les Administracions locals a través de la
història, ha estat el tenir més recursos, més poder donar més bons serveis a
la ciutat. Ara s'estan perdent uns recursos i el que han d'intentar és
recuperar-los al màxim. No sap si al final, en cas d'haver-hi sentència
favorable, es podrien reclamar interessos de demora. Espera que tinguin
sort en aquesta reivindicació, que és del tot justa.
Sotmesa la proposició a votació, s'aprova per unanimitat dels 22 membres
presents.

5.2

MODIFICAR EL CONTRACTE DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA
DEL SERVEI DE NETEJA DEL SEGON GRUP DE DEPENDÈNCIES
MUNICIPALS, ADJUDICAT A L'ENTITAT MERCANTIL SERVICIOS
ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde president, del dia 15 de
novembre de 2000 que, transcrit, diu el següent:
" Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 28 de
juliol de 1995 va adjudicar el contracte de la concessió administrativa del
SERVEI DE NETEJA DEL SEGON GRUP DE DEPENDÈNCIES
MUNICIPALS, a favor de l’entitat mercantil SERVICIOS ESPECIALES DE
LIMPIEZA, S.A.
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Atès que el cap de subservei d'Obres i Manteniments ha emès un informe en
data 30 d'octubre de 2000, en el qual s’exposa la necessitat de procedir a
modificar l’esmentada concessió, excloent els serveis prestats en el Centre
de Medicina Esportiva que consisteixen en 10 hores setmanals de neteja i 8
hores mensuals de neteja de vidres.
Atès que aquesta modificació implica una disminució en el cànon a percebre
pel concessionari, de conformitat amb l'informe emès en data 15 de
novembre 2000 per la TAG dels Serveis Financers.
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 i el contractista ha manifestat la seva
conformitat amb la modificació proposada.
Atesa la potestat que té la corporació d’ordenar discrecionalment les
modificacions del servei que aconselli l’interès públic i, entre altres, la
variació en la qualitat, la quantitat, temps o lloc de les prestacions en què el
servei consisteixi, de conformitat amb la clàusula 20a del plec regulador de
la concessió, en concordança amb l’article 248 lletra a) del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de
13 de juny.
Vist l’informe jurídic que figura a l’expedient, emès en data 15 de novembre
de 2000.
Per tot això, com alcalde president de l'Ajuntament de Manresa, proposo al
ple de la corporació l'adopció del següent

ACORD
PRIMER. Modificar el contracte de concessió administrativa del SERVEI DE
NETEJA DEL SEGON GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, adjudicat
a l’entitat mercantil SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. (NIF
08350621 – carrer Acer 30-32 de Barcelona), excloent amb efectes des d'1
de novembre de 2000 els serveis prestats en el Centre de Medicina
Esportiva, que consisteixen en 10 hores setmanals de neteja i 8 hores
mensuals de neteja de vidres, la qual cosa suposa una disminució
d'1.053.349 PTA (6.330,75 EUR), inclòs l'IVA, sobre el cànon actualitzat, que
passa a ser de 70.454.087 PTA (423.437,59 EUR) anuals, inclòs l'IVA.

42

SEGON. Facultar al senyor alcalde per a la signatura de la documentació
necessària per a la complimentació de l'expedient".
El senyor Caballo i Molina diu que aquest dictamen es concreta en la
modificació de la concessió per tal de deixar clar que l'empresa que fa la
neteja del segon grup de dependències municipals, Servicios Especials de
Limpieza, SA, pel que fa al Centre de Medicina Esportiva, deixa de fer
aquest servei i, per tant, es disminuiria el cànon de la concessió per import
de 1.053.349 PTA, amb efectes de l'1 de novembre.
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 22 membres
presents.
6.

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS

6.1

PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE
CATALUNYA SOBRE APARCAMENTS A LA CIUTAT

El secretari dóna compte de la pregunta formulada pel Grup Municipal del Partit
Popular de Catalunya, del dia 16 de novembre de 2000 que, transcrita, diu el
següent:
"Degut a què la ciutat de Manresa gaudeix d'una manca o bé d'un dèficit en
places d'aparcament públic a la ciutat. I que des de ja fa uns mesos
l'estacionament i aparcament als nostres carrers s'ha convertit en ocasions en
tota una odissea, havent de recórrer en alguns moments a fer infraccions.
Que a resultes de les infraccions, estacionar sobre voreres, en xamfrans, en
doble fila, en zones peatonals, etc, s'ocasionen molèsties als vianants i a altres
usuaris del volant.
Que es va fer un estudi en el seu moment sobre estacionament de la ciutat de
Manresa.
En quina situació/fase es troba l'execució del Pla d'Aparcament i Pàrquings de
la ciutat?
Quina actitud pensa prendre l'equip de govern enfront a la campanya de Nadal i
Reis davant d'aquestes situacions?
Pensa prendre mesures perquè es gaudeixi de zones d'aparcament?
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El senyor Caballo i Molina, pel que fa al primer punt de la pregunta, respon
que en aquests moments s'estan fent els avantprojectes paral.lelament a les
cates que s'estan portant a terme dels diversos pàrquings, el de la Reforma, el
de Puigmercadal, i posteriorment el de la plaça Bages. Al juliol de 2001,
aproximadament, hi haurà una zona a l'Atlàntida que gaudirà de 300 places
aproximadament de rotació i 500 o 600 estables. Posteriorment a les cates i als
avantprojectes s'entrarà en la fase de projectes
Pel que fa a la segona part de la pregunta diu que aquests dies, dintre de la
Ponència Tècnica de Circulació, s'està estudiant el tema de cara a la campanya
de Nadal i Reis. A part dels talls circulatoris, s'inclouran 35 nous indicadors de
pàrquing, situats estratègicament per la ciutat, per tal que els usuaris de la via
pública tinguin més accés als pàrquings de la ciutat.
Quant al tercer punt, referent a les mesures que es pensen prendre per gaudir
de zones d'aparcament, l'ideal seria que no hi haguessin tants cotxes. Amb
l'adjudicació en el seu moment i amb els pàrquings que es duran a terme, creu
que la situació quedarà minimitzada. Tot i així, també s'està mirant d'ampliar la
zona blava a algun indret de la ciutat. La campanya de Nadal i Reis anirà
vinculada al projecte que tindrà lloc al carrer Guimerà i segons la circulació que
hi hagi en aquest carrer, s'intentrà que el ciutadà entengui la propera actuació
de circulació en aquest carrer. El tall de circulació que l'any passat va haver-hi a
la plaça Espanya, aquest any no es farà i es permetrà la circulació pel segon
tram del carrer Guimerà i sortida per Esquilets.
6.2

PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE
CATALUNYA SOBRE CANVIS EN LA RECOLLIDA SELECTIVA
D'ESCOMBRARIES

El secretari dóna compte de la pregunta formulada pel Grup Municipal del Partit
Popular de Catalunya, de data 16 de novembre de 2000 que, transcrita, diu el
següent:
"Amb el nou model de recollida d'escombraries, en el qual es comença a incidir
en la recollida selectiva i en el canvi del parc mòbil per a la recollida, ha cridat
l'atenció que es destinin 30.000.000 de pessetes (180.000 euros), per a
publicitar aquest tipus de nova recollida d'escombraries.
És cert que l'equip de govern es gastarà aquesta quantitat de diners?
Si és afirmativa l'anterior, en què es pensen gastar?
La senyora Selga i Brunet, com a qüestió prèvia, diu que no es tracta d'una
campanya publicitària, sinó d'una campanya informativa i de contacte amb el
veïns i ciutadans, d'incidència en els hàbits de la població, on hi ha la
intervenció directa d'uns educadors ambientals i d'un equip coordinador.
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Aquests equips coordinadors es doten d'un personal, uns educadors
ambientals, que intervenen directament als barris. Per exemple, es diu que la
primera fase és a la plaça Catalunya, aleshores l'equip es desplaça al barri, es
posa en contacte amb l'Associació de Veïns i amb entitats ciutadanes del barri,
hi instal.la un punt d'informació i convoca als veïns perquè rebin la informació
directa. En aquesta campanya s'entrega el cubell de recuperació de matèria
orgànica, amb un paquet de bosses compostables, se'ls explica i se'ls entrega
material informatiu. Als veïns que no han anat a la reunió se'ls truca i se'ls va a
visitar personalment. És una campanya que no es permet de luxe de no arribar
a cap veí de la ciutat, no és una campanya publicitària sinó que és d'actuació
directa a la població. Això es reforça amb materials divulgatius, amb edició de
fulletons, amb recordatoris de com va la campanya. Insisteix en què es una
campanya d'intervenció directa i participativa. El pressupost que preveuen per
aquest any 2000 és de 20 milions de pessetes, tot i això, falta concretar una
possible ajuda de la Junta de Residus, que faria augmentar una mica aquesta
quantitat. Quan es concreti la proposta, de l'esboç al que es fa en concret, ja
passaran més informació si així es creu convenient.
I a l’haver-se tractat ja tots els assumptes inclosos a l’ordre del dia, l’alcalde
aixeca la sessió, quan són les 14 h i 15 min, de tot el qual, com a secretari
accidental, certifico, i s’estén aquesta acta en els fulls del paper segellat de la
Generalitat núm................... i correlativament fins el ........................

El secretari accidental

Vist i plau
l’alcalde,

