
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 17 
d'abril del 2000. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es 
relacionen, per celebrar la sessió número 5 del Ple de la Corporació, amb 
caràcter ordinari, en primera convocatòria. 
 
ASSISTENTS 
 

Alcalde-president 
 

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

 
Sr. Joaquim García i Comas 
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana 
Sr. Joan Canongia i Gerona 
Sr. Eduardo Teixeiro i Macipe 
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate 
Sr. José Luis Irujo i Fatuarte 
Sr. Ignasi Perramon i Carrió 
 
Regidors i Regidores 
 
Sra. Montserrat Pons i Vallès 
Sra. Aida Guillaumet i Cornet 
Sr. Josep Camprubí i Duocastella 
Sra. Anna Torres i García  
Sr. Francesc Caballo i Molina 
Sra. Montserrat Selga i Brunet 
Sr. Antoni Llobet i Mercadé 
Sra. Maria Mercè Rosich i Vilaró 
Sr. Josep Maria Subirana i Casas 
Sra. Maria Rosa Riera i Monserrat 
Sr. Josep Maria Sala i Rovira 
Sra. Rosa Maria Carné i Barnaus 
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta 
Sra. Carina Rius i Díaz 
 
Secretari general accidental  
 
Sr. Lluís Granero i Vilarasau 
 
Interventor 
 
Sr. Josep Trullàs i Flotats 

 
 
 
 
ABSENTS 

Sr. Josep Empez i García 
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Sr. Francesc de Puig i Viladrich 
Sr. Josep Vives i Portell 

 
Es fa constar que la senyora Carné i Barnaus s'incorpora a la sessió quan 
s'entra en el coneixement del punt 3.1.1 de l'ordre del dia. 
 
El president obre la sessió a les 20 hores i 5 minuts del vespre, i, un cop 
comprovat el quòrum d’assistència necessari perquè pugui ser iniciada, s’entra 
tot seguit en el coneixement dels assumptes compresos a l’ordre del dia 
següent: 
 
1.  APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR 
 
Es pregunta si cap membre de la Corporació ha de formular alguna observació 
a l'acta de la sessió corresponent al dia 20 de març del 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 corresponent al dia 20 de març del 2000, sense cap 
modificació. 
 
2. QÜESTIONS PRÈVIES 
 
2.1 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE GOVERN 

DE LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS 
PER LA COMISSIÓ DE GOVERN EN LES SEVES SESSIONS NÚM. 
11, 12, 13 i 14 CORRESPONENTS ALS DIES 13, 20 I 27 DE MARÇ i 3 
D'ABRIL DEL 2000, RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE 
LES ACTES D’AQUESTES SESSIONS S’HA EFECTUAT ALS 
PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS, EN ELS TERMES DE L’ART. 
22.2 a) DE LA LLEI 7/85, DE 2 D’ABRIL I ELS ART. 104 I 113, 1, b) 
DEL RD 2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE. 

 
Per assentiment dels presents, queden assabentats del contingut dels acords 
adoptats per la Comissió de Govern en les seves sessions núm. 11, 12, 13 i 14 
corresponents als dies 13, 20 i 27 de març i 3 d'abril del 2000, respectivament, 
pel repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als 
portaveus dels partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 
d’abril i els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 2568/86, de 28 de novembre. 
 
2.2 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE GOVERN 

DE LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS DECRETS DE 
L’ALCALDE-PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS, MITJANÇANT 
DONACIÓ DE COMPTE, EN ELS TERMES DE L’ART. 22.2.a) DE LA 
LLEI 7/85, DE 2 D’ABRIL, I DELS ART. 42 I 104 DEL RD 2.568/86, DE 
28 DE NOVEMBRE. 
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Es posen a disposició dels regidors i regidores els decrets dictats per l’Il.lm. 
senyor alcalde-president i els seus delegats, des de l’anterior donació de 
compte, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 
42 i 104 del RD 2.568/86, de 28 de novembre.  
 
2.3 DONAR COMPTE DEL DECRET DE PRESIDENT DE L'ÀREA DE 

SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DE DATA 10 DE 
MARÇ DE 2000, SOBRE CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL DE 
DURADA DETERMINADA, DE LA SENYORA JULIA MARTÍN 
VALENCIA, PER TAL DE REALITZAR FUNCIONS DE CUINERA. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que la treballadora d'aquest Ajuntament senyora Carmen Cobos Aguilera, 
que realitza tasques de cuinera al Centre d’Educació Infantil i Primària 
Renaixença, ha presentat la baixa per incapacitat temporal amb efectes del dia 
13 de març d’enguany i es preveu que la baixa esmentada sigui per un període 
de temps llarg.  
 
Vist l'informe proposta emès per la cap de Servei d'Acció Ciutadana, en el que 
manifesta la necessitat de substituir a la senyora Cobos el més aviat possible 
per no deixar el servei descobert.  
 
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de treball és laboriosa i 
requereix pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en 
aquest cas, donada la urgència. 
 
Vista la proposta de contractar temporalment i pel procediment de màxima 
urgència a la senyora JULIA MARTIN VALENCIA, des del dia 15 de març de 
2000  i fins que es reincorpori al servei la titular del lloc de treball. 
 
Vist el que disposen els art. 12 i 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 José Luís 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 a temps parcial 
d’interinitat i pel procediment de màxima urgència, a la senyora JULIA MARTIN 
VALENCIA (39322992-F) per tal de realitzar funcions de cuinera, amb una 
jornada de 20 hores setmanals, pel període comprès entre el dia 15 de març de 
2000 i fins que es reincorpori al servei la titular del lloc de treball senyora 
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Carmen Cobos Aguilera que es troba en situació de baixa per incapacitat 
temporal, i per les retribucions següents: 
 
Sou mensual  ................................................................ 73.434,- PTA
Paga extraordinària de Nadal  .......................................... 73.434,- PTA
Paga extraordinària d’estiu  ............................................. 73.434,- PTA
 
Les pagues extraordinàries s’entenen en la part proporcional que 
corresponguin. 
 
2.- La contractació de la senyora Martin s’efectua de conformitat amb el que 
disposen els art. 12 i 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." 
 
2.4 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE PRESIDENT, DE 

DATA 29 DE MARÇ DE 2000, PEL QUAL ES MODIFICA EL 
PROCEDIMENT AL QUAL S'HA DE SUBJECTAR LA TRAMITACIÓ 
DELS CONTRACTES MENORS QUE PORTI A TERME L'AJUNTAMENT 
DE MANRESA. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que l’alcalde president, mitjançant resolució dictada en data 28 d’abril de 
1997 va establir el procediment al qual s’havia de subjectar la tramitació dels 
contractes menors que portés a terme l’Ajuntament de Manresa. 
 
Atès que en data 29 de desembre de 1999 es va publicar en el Butlletí Oficial 
de l’Estat la Llei 53/1999, de 28 de desembre, per la qual es modifica la Llei 
13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques. 
 
Considerant que les novetats legislatives indicades i la pràctica en l’aplicació de 
la Llei 13/1995, de 18 de maig, des de la seva entrada en vigor, fan necessari 
que es modifiqui el decret dictat per l’alcalde president en data 28 d’abril de 
1997. 
 
Vist l’informe jurídic que figura a l’expedient. 
 
Per tot això, com alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, en ús de les 
atribucions conferides per l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 
d’abril, 
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RESOLC 
 
PRIMER. Modificar el punt primer de la resolució dictada per l’alcalde president 
en data 28 d’abril de 1997, que estableix el procediment al qual s’ha de 
subjectar la tramitació dels contractes menors que porti a terme l’Ajuntament de 
Manresa, en el sentit d’adaptar el seu contingut a la Llei 53/1999, de 28 de 
desembre. 
 
El punt primer de l’esmentada resolució quedarà redactat tal com s’indica a 
continuació: 
 

/...PRIMER.  Establir el procediment al qual s’haurà de subjectar la tramitació dels contractes 
menors que porti a terme l’Ajuntament de Manresa, d’acord amb el règim que s’indica a 
continuació: 
 
A. Àmbit d’actuació de les unitats administratives per raó de la quantia. L’àmbit d’actuació de les 
diferents unitats administratives per raó de la quantia serà el següent: 
 

• Unitat de Compres. Despeses i contractes menors d’obres i de subministrament, per 
un import de fins a 1.000.000 PTA (inclòs l’IVA). 

 
• Unitat de Contractació i Patrimoni. Contractes d’obres i de subministrament, sigui 

quin sigui el procediment o forma d’adjudicació, per un import superior a 1.000.000 
PTA (inclòs l’IVA) i contractes de consultoria i assistència i de serveis, sigui quin 
sigui el seu import i el procediment o forma d’adjudicació. 

 
• Altres Serveis o dependències. Cursos de formació o perfeccionament del personal 

al servei de l’Administració, seminaris, col·loquis, taules rodones, conferències, 
col·laboracions o qualsevol altre tipus similar d’activitat, per un import de fins a 
100.000 PTA (inclòs l’IVA). 

 
B. Òrgans competents per autoritzar despeses, contractar i ordenar pagaments. Els òrgans 
competents per autoritzar despeses, contractar i ordenar pagaments seran aquells que resultin 
de la normativa de règim local aplicable i del règim de delegacions que estigui vigent en cada 
moment, el qual figurarà en les bases d’execució del pressupost de cada exercici i en les 
resolucions i acords dictats amb posterioritat que puntualment el puguin modificar. 
 
C. Procediment a seguir per a la tramitació dels expedients. El procediment a seguir per a la 
tramitació dels expedients se subjectarà al règim que s’indica a continuació, el qual variarà en 
funció de la Unitat gestora. 
 

• Despeses i contractes menors que gestioni la Unitat de Compres. 
 

1. Òrgans que poden proposar despeses: 
 

- Els tinents d’alcalde i els regidors delegats, pel que afecti a les seves matèries 
objecte de delegació. 

 
- Els caps de servei, per tot allò que afecti a les seves respectives 
dependències. No obstant això, quan les propostes superin, per cada concepte 
de despesa, la xifra de 200.000 PTA, caldrà la conformitat del tinent d’alcalde o 
regidor delegat corresponent. 

 
2. Formalitats. Tota proposta tindrà el següent formalisme d’elaboració: 

 
2.1 Revestiran la forma de proposta específica les següents: 

 
- Les despeses que es refereixin a la contractació d’obres, amb 
independència de l’òrgan que sigui competent. 

 
- Les despeses que per la seva especialitat no sigui possible tramitar-
les mitjançant relació, revestint aquest caràcter a títol enunciatiu les 
referents a l’adquisició de béns de primera instal·lació, 
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subministraments no habituals i encàrrecs o autoritzacions 
específiques. 

 
Quan la despesa sigui superior a 500.000 PTA (inclòs l'IVA), sempre que sigui 
possible es demanaran tres pressupostos d'oferta com a mínim, o s'acreditaran 
tres consultes, de la qual cosa en quedarà constància en l'arxiu de la Unitat de 
Compres. Si per raó de la naturalesa de la proposta no és possible demanar 
tres ofertes, caldrà que aquesta circumstància es justifiqui de forma suficient 
mitjançant un informe, el qual s'adjuntarà a la proposta inicial 
 
La unitat gestora podrà proposar raonadament l’adjudicació en funció de les 
característiques del contracte o, en el seu cas, la Unitat de Compres podrà 
demanar l’assessorament necessari a la unitat gestora per aconseguir la millor 
oferta. 

 
2.2 Revestiran la forma de relació: 
 

- Totes les despeses no compreses en el punt 2.1 anterior. 
 
- La relació pot comprendre qualssevulla despeses que es proposin, 
sempre que cada una de les relacionades no superi la quantitat 
d’1.000.000 PTA (inclòs l’IVA). 

 
- Cada concepte de despesa vindrà acompanyat de pressupostos 
d’oferta quan la seva naturalesa així ho aconselli. 

 
3. Procediment. El procediment variarà en funció del tipus de despesa a realitzar: 

 
3.1 Despeses de material no inventariable. Les propostes de despesa es 
formularan pels serveis que tenen atribuïda la competència en aquesta matèria, 
incorporant la numeració que correspongui a la partida pressupostària i es 
remetran a la Unitat de Compres. 
 
Un cop gestionades per l'esmentada Unitat, aquesta confeccionarà la 
corresponent relació de propostes. Un exemplar de la relació i de cadascuna de 
les propostes i els vals de comanda seran cursades a Intervenció per al seu 
coneixement i exercici de les facultats de fiscalització que té atribuïdes. 
L'esmentada documentació i els decrets d'aprovació de la despesa seran 
traslladats abans de les nou del matí de l'endemà d'haver-se cursat a 
Intervenció, a Secretaria, als efectes procedimentals que pertoquin, de manera 
que la despesa quedi aprovada abans de les 12 hores del mateix dia 

 
Un cop tramitats els decrets es diligenciaran per Secretaria les relacions de 
despesa i els vals de comanda i es lliurarà tota la documentació a la Unitat de 
Compres, llevat de l’original de la relació de propostes i un exemplar de cada 
val de comanda, que seran lliurats a Intervenció juntament amb un exemplar 
del decret d’aprovació. 

 
Si la proposta de despesa tingués impresa la menció especial d’urgent, la 
Unitat de Compres li donarà prioritat en la gestió. La documentació serà 
tramesa a Intervenció per a la seva fiscalització. Si el resultat de la mateixa no 
es tramet a la Unitat de Compres en el termini de tres hores, l’esmentada Unitat 
executarà tot seguit les gestions de compres. Les propostes que tinguin la 
menció especial d’urgent es confeccionaran en una relació de propostes 
especial d’aquest caràcter. 

 
3.2 Despeses de material inventariable i derivades de la contractació d’obres i 
serveis. Les propostes per aquest tipus de despeses, sigui quin sigui l’òrgan 
competent per adoptar llur aprovació, requeriran la fiscalització prèvia 
d’Intervenció, abans de passar a Secretaria per a l’elaboració de les 
corresponents resolucions. 

 
• Contractes gestionats des de la Unitat de Contractació i Patrimoni.  

 
1. Contractes d’obres.  
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1.1 A partir d’1.000.000 PTA i fins a l’import que determinin les bases d’execució del 
pressupost municipal, d’acord amb els límits establerts a la LCAP (inclòs l’IVA en 
ambdós casos), es tramitarà un expedient de contracte menor, que contingui la 
següent seqüència d’actes: 

 
- Emissió d’informe per part del servei interessat al qual s’hi haurà 
d’acompanyar: 

 
A. Projecte executiu degudament aprovat, si d’acord amb la normativa 
vigent el tipus d’obra ho exigeix. 

 
En cas que el projecte no sigui necessari de conformitat amb els 
articles 34 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels 
ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny , caldrà un 
pressupost de les obres i una memòria descriptiva de les mateixes. 

 
B. Tres pressupostos de contractistes com a mínim, originals, signats i 
amb el segell de l’empresa, en els quals s’indiqui l’oferiment que 
cadascun d’ells fa per a l’execució de l’obra, i l’estricta subjecció al 
projecte tècnic o al pressupost i memòria municipals. 

 
Si a conseqüència de la naturalesa de l’obra únicament es pot 
demanar oferiment a un sol contractista, l’informe haurà de motivar 
amb suficiència aquesta circumstància. 

 
Aquest informe indicarà el tècnic o tècnics supervisors del contracte, altres 
requisits que des d’un punt de vista tècnic es considerin oportuns i, finalment, 
haurà de formular una proposta d’adjudicació motivada a favor de l’oferta que 
es consideri més avantatjosa per l’Ajuntament. 

 
- Projecte de resolució de l’alcalde president en el qual s’aprovarà la 
contractació de l’obra amb l’empresari proposat i es determinaran el conjunt de 
característiques que hagi de reunir aquesta obra com ara: 

 
- Data màxima de començament de l’obra. 
- El termini màxim d’execució. 
- Remissió al règim d’obligacions del contractista previstes a la Llei 
13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions 
públiques (LCAP). 

 
- Emissió d’informe jurídic sobre el tipus d’obra a contractar. 

 
- Fiscalització prèvia de l’acte per part de l’Interventor municipal, atès el seu 
contingut econòmic. 

 
- Resolució de l’alcalde president aprovant la despesa i contractant l’obra. 

 
- Expedició de certificació d’obra un cop s’hagi executat o  factura en cas 
d’inexistència de projecte i aprovació de la mateixa seguint els tràmits 
habituals. 

 
1.2  A partir de l’import fixat a les bases d’execució del pressupost per als contractes 
menors d’obres i fins a 10.000.000 PTA (amb l’IVA inclòs en ambdós casos), 
mitjançant la tramitació d’un procediment negociat, de conformitat amb les previsions 
de la LCAP. 

 
2. Contractes de subministrament. A partir d1.000.000 PTA i menys de 2.000.000 
PTA (en ambdós casos amb l’IVA inclòs), mitjançant la tramitació d’un expedient de 
contracte menor, d’acord amb el règim següent: 
 

- Emissió d’informe per part del servei interessat al qual s’hi haurà 
d’acompanyar: 

 
A. Pressupost del subministrament a contractar. 
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B. Descripció acurada de l’objecte del subministrament, amb indicació 
del termini de lliurament, el tècnic municipal supervisor, les obligacions 
que hagi d’assumir l’adjudicatari. 

 
C. Tres pressupostos de contractistes com a mínim, originals, signats i 
amb el segell de l’empresa, en els quals s’indiqui l’oferiment que 
cadascun d’ells fa per a la prestació del subministrament i l’estricta 
subjecció als requisits que siguin indicats per l’Ajuntament. 
 
Si amb motiu de la naturalesa del subministrament a realitzar 
únicament es pot demanar oferiment a un sol contractista, l’informe 
haurà de motivar de manera suficient aquesta circumstància. 

 
Aquest informe haurà de formular una proposta d’adjudicació motivada a favor 
de l’oferta que es consideri més avantatjosa per l’Ajuntament. 

 
- Projecte de resolució de l’alcalde president en el qual s’aprovarà la 
contractació del subministrament a l’empresari proposat i es determinaran el 
conjunt de característiques que hagi de reunir l’execució del contracte, en base 
a l’informe emès pel servei interessat. 

 
- Emissió d’informe jurídic sobre el subministrament a contractar. 

 
- Fiscalització prèvia de l’acte per part de l’Interventor municipal, atès el seu 
contingut econòmic. 

 
- Resolució de l’alcalde president aprovant la despesa i contractant el 
subministrament. 

 
- Presentació de la factura o factures en cas que s’acordin diversos pagaments 
i aprovació de les mateixes seguint els tràmits habituals. 

 
3. Contractes de consultoria i assistència i de serveis. Fins a un import de 2.000.000 
PTA (inclòs l’IVA), mitjançant la tramitació d’un expedient de contracte menor, que 
contingui la següent seqüència d’actes: 

 
- Emissió d’informe per part del servei interessat al qual s’hi haurà 
d’acompanyar: 

 
A. Pressupost de la consultoria, assistència o servei a realitzar. 
 
B. Descripció acurada de l’objecte de la prestació a realitzar, amb 
indicació del termini de lliurament, el tècnic municipal supervisor, les 
obligacions que hagi d’assumir l’adjudicatari i la justificació motivada 
de la insuficiència, falta d’adequació o conveniència de no ampliació 
dels mitjans personals i materials amb què compta l’Ajuntament per 
cobrir les necessitats que es tracten de satisfer a través del contracte. 

 
C. Tres pressupostos de contractistes com a mínim, originals, signats i 
amb el segell de l’empresa, en els quals s’indiqui l’oferiment que 
cadascun d’ells fa per a l’execució de la consultoria, assistència o 
servei i l’estricta subjecció als requisits que siguin indicats per 
l’Ajuntament. 
 
Si amb motiu de la naturalesa de la consultoria, assistència o servei a 
realitzar únicament es pot demanar oferiment a un sol contractista, 
l’informe haurà de motivar de manera suficient aquesta circumstància. 

 
Aquest informe haurà de formular una proposta d’adjudicació motivada a favor 
de l’oferta que es consideri més avantatjosa per l’Ajuntament. 

 
- Projecte de resolució de l’alcalde president en el qual s’aprovarà la 
contractació de la consultoria, assistència o servei amb l’empresari o 
professional proposat i es determinaran el conjunt de característiques que hagi 
de reunir l’execució del contracte, en base a l’informe emès pel servei 
interessat. 
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- Emissió d’informe jurídic sobre el tipus d’assistència, consultoria o servei a 
contractar. 

 
- Fiscalització prèvia de l’acte per part de l’Interventor municipal, atès el seu 
contingut econòmic. 

 
- Resolució de l’alcalde president aprovant la despesa i contractant la 
consultoria, assistència o servei. 
 
- Presentació de la factura o factures en cas que s’acordin diversos pagaments 
i aprovació de les mateixes seguint els tràmits habituals. 
 

• Contractes gestionats per altres dependències o serveis. 
 

1. Tipologia de contractes. Haurà de tractar-se de contractes que tinguin per 
objecte la prestació de: 

 
- Cursos de formació o perfeccionament del personal al servei de 

l’Administració. 
- Seminaris. 
- Col·loquis. 
- Taules rodones. 
- Conferències. 
- Col·laboracions. 
- Qualsevol altre tipus similar d’activitat. 

 
2. Requisits que han de concórrer. Els requisits que han de donar-se han de ser: 

 
- El prestador del contracte ha de ser una persona física. 
- L’import màxim de la prestació no pot superar les 100.000 PTA (inclòs l’IVA 

en el supòsit que no estigui exempt). Els contractes que superessin aquest 
import serien tramitats per la Unitat de Contractació i Patrimoni. 

 
3. Tramitació. De conformitat amb l’article 201 de la LCAP, les disposicions 

d’aquesta llei relatives a la preparació i adjudicació del contracte no són 
d’aplicació en aquests casos. Per acreditar l’existència d’aquests contractes és 
suficient la designació per autoritat competent. En aquest sentit, caldrà: 

 
- Informe de gestió, que indiqui què es vol contractar, la persona a contractar 

i l’import de l’encàrrec. 
 
- Decret de l’alcalde, la part resolutòria del qual tingui el contingut següent: 

 
/... Encarregar al Sr./Sra. _________________, la realització de  
__________________ (curs de formació o perfeccionament del 
personal al servei de l’Administració, seminari, col·loqui, taula rodona, 
conferència, col·laboració o qualsevol altre tipus similar d’activitat), el 
dia/es __________________,  per un import de ________________ 
PTA.../ 

 
- Fiscalització de la despesa per la Intervenció municipal. 
 
- Presentació de factura i pagament.../ 

 
SEGON. L’aplicació d’aquesta resolució en els diferents expedients que es 
tramitin es produirà des del dia 30 de març de 2000, data d’entrada en vigor de 
la Llei 53/1999, de 28 de desembre. 
 
TERCER. Donar compte d’aquesta resolució al ple de la corporació en la 
primera sessió que tingui lloc." 
 
2.5 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE PRESIDENT, DE 

DATA 29 DE MARÇ DE 2000, SOBRE INCOACIÓ D'EXPEDIENT  PER  
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CONCEDIR LA MEDALLA DE LA CIUTAT AL MÈRIT ESPORTIU  AL 
SENYOR PERE MIRÓ I SELLARÉS. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atesa la proposició presentada per tots els grups polítics que tenen 
representació municipal, aprovada pel Ple de la Corporació Municipal de data 
20-3-2000 en què es va acordar iniciar els tràmits pertinents per tal de fer 
possible l'atorgament de la Medalla de la Ciutat al mèrit esportiu al Sr. Pere 
Miró i Sellarès,  per la seva tasca en el món de l'esport i que en l'actualitat és 
Director de Relacions del Comitè Olímpic Internacional amb els Comitès 
Olímpics i Director de Solidaritat Olímpica.  
 
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 13, 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, 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 la concessió de la medalla de la ciutat al mèrit esportiu al Sr. Pere 
Miró i Sellarès, en reconeixement a la seva tasca en el món de l'esport. 
 
2n.- Nomenar com a Instructor de l'expedient al Sr. Josep Empez i Garcia, 
Regidor Delegat d'Esports, 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." 
 
2.6 DONAR COMPTE DEL DECRET DEL PRESIDENT DE L'ÀREA DE 

SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DE DATA 27 DE 
MARÇ DE 2000,  SOBRE NOMENAMENT AMB CARÀCTER INTERÍ DE 
LA SENYORA MONTSERRAT BRUGAROLAS CAMPS, PER OCUPAR 
EL LLOC DE TREBALL DE TÈCNICA DE GRAU MIG DIPLOMADA EN 
TREBALL SOCIAL. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
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"Atès que la senyora Rafaela González Camprubí, funcionària interina d’aquest 
Ajuntament, que realitza tasques de tècnica de grau mig Diplomada en Treball 
Social, es troba en situació de baixa per incapacitat temporal des del dia 8 de 
febrer d’enguany per problemes de salut derivats del seu embaràs. 
 
Atès que la senyora González ha comunicat que per indicació mèdica ja no 
s’incorporarà al seu lloc de treball fins que hagi tingut la criatura i hagi gaudit 
del corresponent permís per maternitat. 
 
Vist l’informe emès per la cap de Servei dels Serveis d’Acció Ciutadana en el 
que manifesta la necessitat de substituir a la senyora González el més aviat 
possible. 
 
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquesta plaça és laboriosa i requereix 
un període de temps que no és operatiu, en aquest cas, donat que el servei no 
es pot deixar desatès. 
 
Vista la proposta de nomenar a la senyora Montserrat Brugarolas i Camps, amb 
caràcter de funcionària interina de substitució i pel procediment de màxima 
urgència. 
  
Vist el que disposa el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual 
s’aprova la refosa en un Text Únic dels textos legals vigents a Catalunya en 
matèria de funció pública, així com el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya. 
 
Joan Canongia i Gerona, president de l’Àrea de Serveis Centrals i Promoció 
Econòmica, a proposta del senyor José Luís 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.- Nomenar, amb caràcter interí de substitució i pel procediment de màxima 
urgència, a la persona que seguidament es relaciona, per ocupar el lloc de 
treball del que és titular la senyora Rafaela González Camprubí, que 
actualment es troba en situació de baixa per incapacitat temporal i 
posteriorment gaudirà de permís per maternitat: 
 
Escala d’Administració Especial 
Subescala  Tècnica 
Classe: Tècnics Mitjans 
TÈCNICA DE GRAU MIG DIPLOMADA EN TREBALL SOCIAL 
MONTSERRAT BRUGAROLAS CAMPS 
DNI núm. 39336780-H 
Adscripció: Acció Ciutadana - Serveis Socials 
 
2.- La senyora Brugarolas s’incorporarà al lloc de treball prèvia presa de 
possessió, i aquest nomenament s’extingirà de forma automàtica en el moment 
en que es reincorpori al servei la titular del lloc de treball, de conformitat amb el 
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que preveu l’article 124.4 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual 
s’aprova la refosa en un Text Únic dels textos legals vigents a Catalunya en 
matèria de funció pública. 
 
3.- Donar compte al Ple d’aquest decret i publicar el present nomenament al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya." 
 
2.7 DONAR COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L'ALCALDE I DEL 

TINENT D'ALCALDE D'HISENDA, DE DATA 30 DE MARÇ DE 2000, 
SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS NÚM. 4/2000 DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent, 
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit 
pressupostari. 
 
Vist l'informe favorable de la Intervenció municipal 
 
RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 4/2000, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la 
mateixa subfunció, que no superen l'import màxim per partida pressupostària 
de 2.500.000'- pessetes, a l'empara del que disposen l'article 160 de la Llei 
39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l'article 7è. de 
les Bases d'Execució del Pressupost per a l'exercici de 2000, segons detall que 
figura en l'annex que es conté en l'expedient. 
 
SEGON. 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." 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8 DONAR COMPTE DEL DECRET DEL PRESIDENT DE L'ÀREA DE 

SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DE DATA 29 DE 
MARÇ DE 2000, SOBRE CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL A 
TEMPS PARCIAL DE DURADA DETERMINADA PER OBRA O SERVEI 
DETERMINAT, A LA SENYORA IMMACULADA SERRA FABREGAT, 
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PER TAL DE REALITZAR TASQUES DE PROFESSORA DE 
FONIATRIA DEL CONSERVATORI DE MÚSICA DE MANRESA. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que la modificació de la Llei de Contractes de l’Estat va suprimir la 
possibilitat de realitzar contractes per a treballs específics, concrets i no 
habituals a partir del proper mes d’abril. 
 
Atès que des del Servei d’Acció Ciutadana s’organitzen diverses activitats que 
fins l’actualitat es venien realitzant contractant a persones físiques mitjançant la 
modalitat contractual ara suprimida. 
 
Atès l’informe emès per la Cap del Servei d’Acció Ciutadana en el qual proposa 
que per tal de complementar les activitats que es realitzen al Conservatori 
Municipal de Música de Manresa cal la contractació d’un/a professor/a que 
imparteixi classes de foniatria, durant el proper trimestre comprès entre els 
mesos d’abril a juny. 
 
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 IMMACULADA SERRA 
FABREGAT com a professora de foniatria del Conservatori de Música de 
Manresa,  pel període comprès entre el dia 1 d’abril i  fins al 30 de juny de 
2000. 
 
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. 
 
Atès el que disposa l’article 2 del Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, 
pel qual es desenvolupa l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors en matèria de 
contractes de durada determinada, que preveu la possibilitat de realitzar 
contractes de durada determinada per a la realització d’una obra o la prestació 
d’un servei determinat. 
 
Joan Canongia i Gerona, president de l’Àrea de Serveis Centrals i Promoció 
Econòmica, a proposta del senyor José Luís 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, a la senyora 
IMMACULADA SERRA FABREGAT (DNI 39315550-V), per tal de realitzar 
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tasques de professora de foniatria del Conservatori de Música de Manresa, 
amb una jornada de 4 hores setmanals, pel període comprès entre el dia 1 
d’abril i fins al 30 de juny de 2000 i per les retribucions següents:  
 
Sou mensual  ................................................................ 42.803,- PTA
Paga extraordinària d’estiu  ............................................. 42.803,- PTA
Paga extraordinària de Nadal  .......................................... 42.803,- PTA
 
Les pagues extraordinàries s’entenen en la part proporcional que 
corresponguin. 
 
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. 
 
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 PRESIDENT DE L'ÀREA DE 

SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DE DATA 29 DE 
MARÇ DE 2000, SOBRE CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL A 
TEMPS PARCIAL DE DURADA DETERMINADA PER OBRA O SERVEI 
DETERMINAT, A LA SENYORA VIVIANA SALISI CASAJUANA, PER 
TAL DE REALITZAR TASQUES DE PROFESSORA 
D'ACOMPANYAMENTS DE PIANO DEL CONSERVATORI DE MÚSICA 
DE MANRESA. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que la modificació de la Llei de Contractes de l’Estat va suprimir la 
possibilitat de realitzar contractes per a treballs específics, concrets i no 
habituals a partir del proper mes d’abril. 
 
Atès que des del Servei d’Acció Ciutadana s’organitzen diverses activitats que 
fins l’actualitat es venien realitzant contractant a persones físiques mitjançant la 
modalitat contractual ara suprimida. 
 
Atès l’informe emès per la Cap del Servei d’Acció Ciutadana en el qual proposa 
que per tal de complementar les activitats que es realitzen al Conservatori 
Municipal de Música de Manresa cal la contractació d’un/a professor/a 
d’acompanyaments de piano, durant el proper trimestre comprès entre els 
mesos d’abril a juny. 
 
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 a la senyora VIVIANA SALISI CASAJUANA 
com a professora d’acompanyaments de piano del Conservatori de Música de 
Manresa,  pel període comprès entre el dia 1 d’abril i  fins al 30 de juny de 
2000. 
 
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. 
 
Atès el que disposa l’article 2 del Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, 
pel qual es desenvolupa l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors en matèria de 
contractes de durada determinada, que preveu la possibilitat de realitzar 
contractes de durada determinada per a la realització d’una obra o la prestació 
d’un servei determinat. 
 
Joan Canongia i Gerona, president de l’Àrea de Serveis Centrals i Promoció 
Econòmica, a proposta del senyor José Luís 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, a la senyora 
VIVIANA SALISI CASAJUANA (DNI 39338175-X), per tal de realitzar tasques 
de professora d’acompanyaments de piano del Conservatori de Música de 
Manresa, amb una jornada de 5 hores setmanals, pel període comprès entre el 
dia 1 d’abril i fins al 30 de juny de 2000 i per les retribucions següents:  
 
 
Sou mensual  ................................................................ 54.465,- PTA
Paga extraordinària d’estiu  ............................................. 54.465,- PTA
Paga extraordinària de Nadal  .......................................... 54.465,- PTA
 
Les pagues extraordinàries s’entenen en la part proporcional que 
corresponguin. 
 
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. 
 
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." 
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2.10 DONAR COMPTE DEL DECRET DEL PRESIDENT DE L'ÀREA DE 

SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DE DATA 29 DE 
MARÇ DE 2000, SOBRE CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL A 
TEMPS PARCIAL DE DURADA DETERMINADA PER OBRA O SERVEI 
DETERMINAT, A LA SENYORA ROSER COMAS CLOSAS, PER TAL 
DE REALITZAR TASQUES DE PROFESSORA DE DRET LABORAL. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que la modificació de la Llei de Contractes de l’Estat va suprimir la 
possibilitat de realitzar contractes per a treballs específics, concrets i no 
habituals a partir del proper mes d’abril. 
 
Atès que des del Servei d’Acció Ciutadana s’organitzen diverses activitats que 
fins l’actualitat es venien realitzant contractant a persones físiques mitjançant la 
modalitat contractual ara suprimida. 
 
Atès l’informe emès per la Cap del Servei d’Acció Ciutadana en el qual proposa 
que per tal de complementar les activitats que es realitzen als cicles formatius 
que s’imparteixen a l’Escola d’Art, cal la contractació d’un/a professor/a per 
impartir classes de dret laboral pel període comprès entre el dia 1 d’abril i fins al 
30 de juny de 2000.  
 
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 ROSER COMAS CLOSAS per tal 
d’impartir classes de dret laboral a l’Escola d’Art,  pel període comprès entre el 
dia 1 d’abril i  fins al 30 de juny de 2000. 
 
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. 
 
Atès el que disposa l’article 2 del Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, 
pel qual es desenvolupa l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors en matèria de 
contractes de durada determinada, que preveu la possibilitat de realitzar 
contractes de durada determinada per a la realització d’una obra o la prestació 
d’un servei determinat. 
 
Joan Canongia i Gerona, president de l’Àrea de Serveis Centrals i Promoció 
Econòmica, a proposta del senyor José Luís 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 
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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 
ROSER COMAS I CLOSAS (DNI 39318783-F), per tal de realitzar tasques de 
professora de dret laboral, amb una jornada de 5 hores setmanals, pel període 
comprès entre el dia 1 d’abril i fins al 30 de juny de 2000 i per les retribucions 
següents:  
 
Sou mensual 50.078,- PTA
Paga extraordinària d’estiu 50.078,- PTA
Paga extraordinària de Nadal 50.078,- PTA
 
Les pagues extraordinàries s’entenen en la part proporcional que 
corresponguin. 
 
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. 
 
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." 
 
2.11 DONAR COMPTE DEL DECRET DEL PRESIDENT DE L'ÀREA DE 

SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DE DATA 29 DE 
MARÇ DE 2000, SOBRE CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL A 
TEMPS PARCIAL DE DURADA DETERMINADA PER OBRA O SERVEI 
DETERMINAT, A LA SENYORA MONTSERRAT PÉREZ FAYOS, PER 
TAL DE REALITZAR TASQUES D'AUXILIAR D'EQUIPAMENTS 
CULTURALS. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que la modificació de la Llei de Contractes de l’Estat va suprimir la 
possibilitat de realitzar contractes per a treballs específics, concrets i no 
habituals a partir del proper mes d’abril. 
 
Atès que des del Servei d’Acció Ciutadana s’organitzen diverses activitats que 
fins l’actualitat es venien realitzant contractant a persones físiques mitjançant la 
modalitat contractual ara suprimida. 
 
Atès l’informe emès per la Cap del Servei d’Acció Ciutadana en el qual  
manifesta que per tal de complementar i donar suport a les activitats de la “Sala 
d’Exposicions Sant Domènec”, cal la contractació d’una persona que realitzi 
tasques d’auxiliar en l’equipament cultural esmentat durant la realització 
d’exposicions programades fins al mes de desembre. 
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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 MONTSERRAT PEREZ FAYOS 
com a auxiliar d’equipaments culturals,  pel període comprès entre el dia 1 
d’abril i  fins al 31 de desembre de 2000. 
 
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. 
 
Atès el que disposa l’article 2 del Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, 
pel qual es desenvolupa l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors en matèria de 
contractes de durada determinada, que preveu la possibilitat de realitzar 
contractes de durada determinada per a la realització d’una obra o la prestació 
d’un servei determinat. 
 
Joan Canongia i Gerona, president de l’Àrea de Serveis Centrals i Promoció 
Econòmica, a proposta del senyor José Luís 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, a la senyora 
MONTSERRAT PEREZ FAYOS (DNI 46313494-G), per tal de realitzar tasques 
d’ auxiliar d’equipaments culturals, amb una jornada de 18 hores setmanals, pel 
període comprès entre el dia 1 d’abril i fins al 31 de desembre de 2000 i per les 
retribucions següents:  
 
Sou mensual  ................................................................ 79.662,- PTA
Paga extraordinària d’estiu  ............................................. 79.662,- PTA
Paga extraordinària de Nadal  .......................................... 79.662,- PTA
 
Les pagues extraordinàries s’entenen en la part proporcional que 
corresponguin. 
 
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." 
 
2.12 DONAR COMPTE DEL DECRET DEL PRESIDENT DE L'ÀREA DE 

SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DE DATA 29 DE 
MARÇ DE 2000, SOBRE CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL A 
TEMPS PARCIAL DE DURADA DETERMINADA PER OBRA O SERVEI 
DETERMINAT, A LA SENYORA M. ÀNGELS ALTIMIRAS CAROL, PER 
TAL DE REALITZAR TASQUES DE MONITORA DE MENJADOR. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que la modificació de la Llei de Contractes de l’Estat va suprimir la 
possibilitat de realitzar contractes per a treballs específics, concrets i no 
habituals a partir del proper mes d’abril. 
 
Atès que des del Servei d’Acció Ciutadana s’organitzen diverses activitats que 
fins l’actualitat es venien realitzant contractant a persones físiques mitjançant la 
modalitat contractual ara suprimida. 
 
Atès l’informe emès per la Cap del Servei d’Acció Ciutadana en el qual proposa 
que per tal de donar suport a les activitats que es realitzen a la Llar d’Infants “El 
Solet,  cal la contractació d’una persona que realitzi tasques de monitor/a de 
menjador fins al mes de desembre. 
 
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 M. ÀNGELS ALTIMIRAS CAROL 
com a monitora de menjador de la Llar d’Infants “El Solet”,  pel període 
comprès entre el dia 1 d’abril i  fins al 31 de desembre de 2000. 
 
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. 
 
Atès el que disposa l’article 2 del Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, 
pel qual es desenvolupa l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors en matèria de 
contractes de durada determinada, que preveu la possibilitat de realitzar 
contractes de durada determinada per a la realització d’una obra o la prestació 
d’un servei determinat. 
 
Joan Canongia i Gerona, president de l’Àrea de Serveis Centrals i Promoció 
Econòmica, a proposta del senyor José Luís 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, 
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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 M. 
ÀNGELS ALTIMIRAS CAROL (DNI 39316026-P), per tal de realitzar tasques 
de monitora de menjador, amb una jornada de 15 hores setmanals, pel període 
comprès entre el dia 1 d’abril i fins al 31 de desembre de 2000 i per les 
retribucions següents:  
 
Sou mensual  ................................................................ 83.499,- PTA
Paga extraordinària d’estiu  ............................................. 83.499,- PTA
Paga extraordinària de Nadal  .......................................... 83.499,- PTA
 
Les pagues extraordinàries s’entenen en la part proporcional que 
corresponguin. 
 
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. 
 
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." 
 
2.13 DONAR COMPTE DEL DECRET DEL PRESIDENT DE L'ÀREA DE 

SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DE DATA 29 DE 
MARÇ DE 2000, SOBRE CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL A 
TEMPS PARCIAL DE DURADA DETERMINADA PER OBRA O SERVEI 
DETERMINAT, A LA SENYORA ANNA RODRÍGUEZ SORRIBAS, PER 
TAL DE REALITZAR TASQUES D'AUXILIAR D'EQUIPAMENTS 
CULTURALS. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que la modificació de la Llei de Contractes de l’Estat va suprimir la 
possibilitat de realitzar contractes per a treballs específics, concrets i no 
habituals a partir del proper mes d’abril. 
 
Atès que des del Servei d’Acció Ciutadana s’organitzen diverses activitats que 
fins l’actualitat es venien realitzant contractant a persones físiques mitjançant la 
modalitat contractual ara suprimida. 
 
Atès l’informe emès per la Cap del Servei d’Acció Ciutadana en el qual proposa 
que per tal de donar suport a les activitats que es realitzen als Centres Cívics 
cal contractar una persona que realitzi tasques auxiliar en les activitats que es 
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programin durant els caps de setmana, pel període comprès entre el dia 1 
d’abril i fins al 31 de desembre de 2000.  
 
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 ANNA RODRIGUEZ SORRIBAS 
per tal de realitzar tasques d’auxiliar d’equipaments culturals als centres cívics, 
pel període comprès entre el dia 1 d’abril i  fins al 31 de desembre de 2000. 
 
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. 
 
Atès el que disposa l’article 2 del Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, 
pel qual es desenvolupa l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors en matèria de 
contractes de durada determinada, que preveu la possibilitat de realitzar 
contractes de durada determinada per a la realització d’una obra o la prestació 
d’un servei determinat. 
 
Joan Canongia i Gerona, president de l’Àrea de Serveis Centrals i Promoció 
Econòmica, a proposta del senyor José Luís 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, a la senyora 
ANNA RODRIGUEZ SORRIBAS (DNI 36360107-T), per tal de realitzar tasques 
d’auxiliar d’equipaments culturals, amb una jornada de 5 hores setmanals, pel 
període comprès entre el dia 1 d’abril i fins al 31 de desembre de 2000 i per les 
retribucions següents:  
 
Sou mensual  ................................................................ 29.873,- PTA
Paga extraordinària d’estiu  ............................................. 29.873,- PTA
Paga extraordinària de Nadal  .......................................... 29.873,- PTA
 
Les pagues extraordinàries s’entenen en la part proporcional que 
corresponguin. 
 
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." 
 
2.14 DONAR COMPTE DEL DECRET DEL PRESIDENT DE L'ÀREA DE 

SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DE DATA 29 DE 
MARÇ DE 2000, SOBRE CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL A 
TEMPS PARCIAL DE DURADA DETERMINADA PER OBRA O SERVEI 
DETERMINAT, A LA SENYORA ENCARNACIÓ CAPSADA PORTELLA, 
PER TAL DE REALITZAR TASQUES DE MONITORA DE TALLER DE 
MANUALITATS. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que la modificació de la Llei de Contractes de l’Estat va suprimir la 
possibilitat de realitzar contractes per a treballs específics, concrets i no 
habituals a partir del proper mes d’abril. 
 
Atès que des del Servei d’Acció Ciutadana s’organitzen diverses activitats que 
fins l’actualitat es venien realitzant contractant a persones físiques mitjançant la 
modalitat contractual ara suprimida. 
 
Atès l’informe emès per la Cap del Servei d’Acció Ciutadana en el qual proposa 
que per tal de complementar les activitats que es realitzen des dels Serveis 
Socials s’ha efectuat la programació de diversos tallers de manualitats a 
realitzar a les residències d’avis, que tindran la seva durada des del dia 1 d’abril 
i fins al 31 de desembre de 2000, per la qual cosa cal la contractació d’un/a 
monitor/a de taller de manualitats.  
 
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 ENCARNACIÓ CAPSADA 
PORTELLA per tal de realitzar tasques de monitora de taller de manualitats a 
les residències d’avis, pel període comprès entre el dia 1 d’abril i  fins al 31 de 
desembre de 2000. 
 
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. 
 
Atès el que disposa l’article 2 del Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, 
pel qual es desenvolupa l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors en matèria de 
contractes de durada determinada, que preveu la possibilitat de realitzar 
contractes de durada determinada per a la realització d’una obra o la prestació 
d’un servei determinat. 
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Joan Canongia i Gerona, president de l’Àrea de Serveis Centrals i Promoció 
Econòmica, a proposta del senyor José Luís 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, a la senyora 
ENCARNACIÓ CAPSADA PORTELLA (DNI 39318005-B), per tal de realitzar 
tasques d e monitora de taller de manualitats, amb una jornada de 4 hores 
setmanals, pel període comprès entre el dia 1 d’abril i fins al 31 de desembre 
de 2000 i per les retribucions següents:  
 
Sou mensual ................................................................. 22.266,- PTA
Paga extraordinària d’estiu  ............................................. 22.266,- PTA
Paga extraordinària de Nadal ........................................... 22.266,- PTA
 
Les pagues extraordinàries s’entenen en la part proporcional que 
corresponguin. 
 
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. 
 
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." 
 
2.15 DONAR COMPTE DEL DECRET DEL PRESIDENT DE L'ÀREA DE 

SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DE DATA 29 DE 
MARÇ DE 2000, SOBRE CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL A 
TEMPS PARCIAL DE DURADA DETERMINADA PER OBRA O  SERVEI 
DETERMINAT, ALS SENYORS EDUARD BLANCO, MAURICI 
CASASAYAS, CARMELO GARCÍA I XAVIER CASIMIRO, PER TAL DE 
REALITZAR TASQUES DE MONITORS DE DIFERENTS ESPORTS. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que la modificació de la Llei de Contractes de l’Estat va suprimir la 
possibilitat de realitzar contractes per a treballs específics, concrets i no 
habituals a partir del proper mes d’abril. 
 
Atès que des del Servei d’Acció Ciutadana s’organitzen diverses activitats que 
fins l’actualitat es venien realitzant contractant a persones físiques mitjançant la 
modalitat contractual ara suprimida. 
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Atès l’informe emès per la Cap del Servei d’Acció Ciutadana que proposa que 
per tal de complementar les activitats que es realitzen a les Escoles Municipals 
d’Iniciació Esportiva cal la contractació de monitors de diferents esports per tal 
que imparteixin classes durant el proper trimestre, comprès entre els mesos 
d’abril a juny. 
 
Atès que la tramitació per a la provisió d’aquests llocs 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 als senyors EDUARD BLANCO CLARAMUNT 
com a Monitor de voleivol, MAURICI CASASAYAS SOLER com a Monitor de 
judo, CARMELO GARCIA SANCHEZ com a Monitor de tai-xi i XAVIER 
CASIMIRO ROS com a Monitor de gimnàstica, pel període comprès entre el dia 
1 d’abril i  fins al 30 de juny de 2000. 
 
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. 
 
Atès el que disposa l’article 2 del Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, 
pel qual es desenvolupa l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors en matèria de 
contractes de durada determinada, que preveu la possibilitat de realitzar 
contractes de durada determinada per a la realització d’una obra o la prestació 
d’un servei determinat. 
 
Joan Canongia i Gerona, president de l’Àrea de Serveis Centrals i Promoció 
Econòmica, a proposta del senyor José Luís 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, a les persones 
que tot seguit es relacionen, per tal de realitzar tasques de monitors de 
diferents esports, pel període comprès entre el dia 1 d’abril i fins al 30 de juny 
de 2000, i per les jornades i retribucions següents: 
 
 
 

COGNOMS I NOM: BLANCO CLARAMUNT, Eduard 
DNI núm.: 39366664-W 
FUNCIONS: Monitor de voleivol 

· 

JORNADA:  4’5 hores setmanals 
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 RETRIBUCIÓ: 23.847,- pessetes mensuals, més dues pagues 
extraordinàries de la mateixa quantitat en la part 
proporcional que corresponguin. 

 
COGNOMS I NOM: CASASAYAS SOLER, Maurici 
DNI núm.: 36372363-C 
FUNCIONS: Monitor de judo 
JORNADA: 9 hores setmanals 

· 

RETRIBUCIÓ: 47.695,- pessetes mensuals, més dues pagues 
extraordinàries de la mateixa quantitat en la part 
proporcional que corresponguin. 

   
COGNOMS I NOM: GARCIA SANCHEZ, Carmelo 
DNI núm.: 36932404-Q 
FUNCIONS: Monitor de tai-xi 
JORNADA: 6 hores setmanals 

· 

RETRIBUCIÓ: 31.797,- pessetes mensuals, més dues pagues 
extraordinàries de la mateixa quantitat en la part 
proporcional que corresponguin. 

  
COGNOMS I NOM: CASIMIRO ROS, Xavier 
DNI núm.: 39352535-H 
FUNCIONS: Monitor de gimnàstica 
JORNADA: 3 hores setmanals 

· 

RETRIBUCIÓ: 15.898,- pessetes mensuals, més dues pagues 
extraordinàries de la mateixa quantitat en la part 
proporcional que corresponguin. 

 
2.- Les contractacions esmentades en el punt anterior s’efectuen 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.- Donar compte al Ple del present decret i publicar les presents contractacions 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya." 
 
 
 
2.16 DONAR COMPTE DEL DECRET DEL PRESIDENT DE L'ÀREA DE 

SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DE DATA 3 D'ABRIL 
DE 2000, SOBRE CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL A TEMPS 
PARCIAL DE DURADA DETERMINADA PER OBRA O SERVEI 
DETERMINAT, AL SENYOR GERARD LÓPEZ BOADA,  PER TAL DE 
REALITZAR TASQUES DE PROFESSOR D'ACOMPANYAMENTS DE 
PIANO DEL CONSERVATORI DE MÚSICA DE MANRESA. 
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Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que la modificació de la Llei de Contractes de l’Estat va suprimir la 
possibilitat de realitzar contractes per a treballs específics, concrets i no 
habituals a partir del mes d’abril. 
 
Atès que des del Servei d’Acció Ciutadana s’organitzen diverses activitats que 
fins l’actualitat es venien realitzant contractant a persones físiques mitjançant la 
modalitat contractual ara suprimida. 
 
Atès l’informe emès per la Cap del Servei d’Acció Ciutadana en el qual proposa 
que per tal de complementar les activitats que es realitzen al Conservatori 
Municipal de Música de Manresa cal la contractació d’un/a professor/a 
d’acompanyaments de piano, durant el proper trimestre comprès entre els 
mesos d’abril a juny. 
 
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 al senyor GERARD LOPEZ BOADA com a 
professor d’acompanyaments de piano del Conservatori de Música de 
Manresa,  pel període comprès entre el dia 5 d’abril i  fins al 30 de juny de 
2000. 
 
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. 
 
Atès el que disposa l’article 2 del Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, 
pel qual es desenvolupa l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors en matèria de 
contractes de durada determinada, que preveu la possibilitat de realitzar 
contractes de durada determinada per a la realització d’una obra o la prestació 
d’un servei determinat. 
 
Joan Canongia i Gerona, president de l’Àrea de Serveis Centrals i Promoció 
Econòmica, a proposta del senyor José Luís 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 
GERARD LOPEZ BOADA (DNI 46339493-J), per tal de realitzar tasques de 
professor d’acompanyaments de piano del Conservatori de Música de 
Manresa, amb una jornada de 7 hores setmanals, pel període comprès entre el 
dia 5 d’abril i fins al 30 de juny de 2000 i per les retribucions següents:  
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Sou mensual  ................................................................ 76.651,- PTA
Paga extraordinària d’estiu  ............................................. 76.651,- PTA
Paga extraordinària de Nadal  .......................................... 76.651,- PTA
 
Les pagues extraordinàries s’entenen en la part proporcional que 
corresponguin. 
 
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. 
 
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." 
  
2.17 DONAR-SE PER ASSABENTAT AQUEST PLE CORPORATIU DEL 

DECRET DICTAT PER L'ALCALDE PRESIDENT, DE DATA 24 DE 
MARÇ DE 2000,  SOBRE APROVACIÓ DE LA MINUTA DE CONVENI 
DEL PACTE TERRITORIAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ 
DEL BAGES, A SUBSCRIURE ENTRE DIFERENTS 
ADMINISTRACIONS TERRITORIALS DE LA COMARCA DEL BAGES I 
AGENTS ECONÒMICS I SOCIALS. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès l’interès d’aquest ajuntament en participar i col·laborar en matèries 
d’economia social, de promoció i desenvolupament econòmic del territori, 
protecció i promoció del dret al treball, foment de la formació ocupacional, 
accions d’inserció laboral amb especial prioritat als col·lectius de risc social, 
assessorament i orientació en l’àmbit de l’autoocupació i iniciatives i programes 
europeus en matèria d’ocupació. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Promoció Econòmica, 
d’acord amb les directrius de la Unió Europea, impulsa la formalització de 
pactes territorials en matèria de promoció econòmica i ocupació, que agrupi als 
municipis de la província entorn de territoris que constitueixin un mercat de 
treball comú, o bé per a municipis amb una població superior als 50.000 
habitants. 
 
Atès que les  diferents administracions territorials de la comarca del Bages – 
Consell Comarcal del Bages, Consorcis o Agrupacions de Municipis i el propi 
Ajuntament de Manresa -, juntament amb els agents econòmics i socials – 
Federacions i Patronals empresarials, Organitzacions sindicals i Cambra Oficial 
de Comerç i Indústria -, han manifestat el seu interès i voluntat en sumar 
esforços i treballar plegats  per a la promoció i desenvolupament econòmic de 
la comarca del Bages, amb l’objectiu de contribuir a crear les condicions per la 
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millora de la competitivitat de les empreses, la formació i ocupabilitat dels 
recursos humans, la creació de riquesa i ocupació i, en general, la millora de 
les condicions de vida dels seus ciutadans i ciutadanes.  
 
Atès que aquestes institucions constaten també l’existència d’una tradició en el 
desenvolupament d’iniciatives i actuacions conjuntes, que cal consolidar i 
potenciar, acordant subscriure un Pacte Territorial de Promoció Econòmica i 
Ocupació del Bages. 
 
Atès que aquest Pacte Territorial té per objectiu establir un marc estable de 
concertació i col·laboració entre les administracions territorials i els agents 
econòmics i socials. 
 
Vist l’informe emès pel cap de servei de Planificació i Coordinació, a proposta 
del regidor delegat de Promoció Econòmica del dia  24 de març de 2000. 
 
Per tot això, com a alcalde-president de l’Ajuntament de Manresa, en ús de les 
atribucions que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
article 51 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, i article 10 del Reglament Orgànic 
Municipal,  
 
RESOLC 
 
APROVAR la minuta del PACTE TERRITORIAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
I OCUPACIÓ DEL BAGES, a subscriure entre el Consell Comarcal del Bages, 
el Consorci de Formació i Iniciatives del Bages Sud, l’Agrupació de Municipis 
del Mig Cardener, la Unió de sindicats de Comissions Obreres del Bages, la 
Unió Intercomarcal d’UGT Bages-Berguedà, la Cambra Oficial de Comerç i 
Indústria de Manresa, la Federació Empresarial de la Catalunya Central, la 
patronal Metal·lúrgica del Bages, la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya – 
Serveis Empresarials, Financers, Econòmics i Socials (PIMEC-SEFES), altres 
ajuntament de la comarca i l’Ajuntament de Manresa." 
 
2.18 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 13 D'ABRIL 

DE 2000, SOBRE DELEGACIÓ EN ELS TINENTS D'ALCALDE DE LA 
FACULTAT DE RESOLDRE ELS RECURSOS DE REPOSICIÓ QUE 
S'INTERPOSIN CONTRA ELS ACTES DICTATS EN L'EXERCICI DE 
LES SEVES ATRIBUCIONS. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que per decret d'Alcaldia de data 20 de juliol de 1999 es va delegar en els 
tinents d'alcalde la facultat de dictar resolucions vinculants per a tercers en 
matèries pròpies del seu àmbit competencial, segons s'especifica a continuació: 
 
Primer tinent d'alcalde Sr. Joaquim García i Comas Regidor delegat d'Urbanisme 
Segon tinent d'alcalde Sr. Ramon Fontdevila i 

Subirana 
Regidor delegat de Cultura 

Tercer tinent d'alcalde Sr. Joan Canongia i Gerona Regidor delegat de Presidència i 
Seguretat Ciutadana 

Quart tinent d'alcalde Sr. Eduard Teixeiro i Macipe Regidor delegat d'Hisenda 
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Cinquè tinent d'alcalde Sr. Josep Ramon Mora i 
Villamate 

Regidor delegat d'Ensenyament i 
Serveis Socials 

Sisè tinent d'alcalde Sr. José Luis Irujo i Fatuarte Regidor delegat de Sanitat 
Setè tinent d'alcalde Sr. Ignasi Perramon i Carrió Regidor delegat d'Habitatge, 

Rehabilitació i Activitats 
 
Així mateix, es va efectuar delegació amb facultats de proposta de resolució a 
favor dels altres regidors delegats, cas en el qual la resolució de les propostes 
correspon al president de la Comissió Informativa i de Control, i d'Àrea, a la 
qual quedin adscrits. 
 
Atès que la  Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació parcial de la Llei 
30/1992, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment 
administratiu comú va reintroduir  el recurs de reposició (articles 116 i 117) amb 
caràcter potestatiu.  
   
De conformitat amb el principi d'eficàcia a què s'han de sotmetre els actes de 
les Administracions públiques, es creu convenient delegar en el  tinents 
d'alcalde la competència per a resoldre recursos de reposició que s'interposin 
contra actes dictats en l'exercici de les seves atribucions. 
 
Encara que s'ha mantingut el redactat de l'article 13.2.c) de la Llei 30/1992 
esmentada, en el sentit que es prohibeix  delegar la resolució de recursos en 
els òrgans administratius que hagin dictat els actes objecte de recurs, els 
articles 21.3 i 34.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local, no estableixen com a indelegable la competència per a resoldre 
recursos de reposició. 
 
D'altra banda, l'article 115.c) del Reglament d'organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 
de novembre, preveu, expressament, com a possible, aquesta delegació, si bé 
assenyala que l'acord de delegació ho haurà d'establir de forma expressa. 
 
Com sigui que la normativa de règim local regula expressament aquesta 
possibilitat i, a l'empara del criteri seguit pel Tribunal Suprem en la sentència de 
data 10 de novembre de 1998, és possible la resolució de recursos de reposició 
per part dels regidors delegats, això, sí, sempre que en el decret de delegació 
es confereixi de forma expressa aquesta facultat en l'òrgan delegat. 
 
Per tot això, com a alcalde president de l'Ajuntament de Manresa, en ús de les 
atribucions conferides per l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases del règim local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 
d'abril, 
 
RESOLC 
 
Primer. Modificar el decret dictat per l'alcalde president en data 20 de juliol de 
1999, en el sentit de 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, segons s'especifica a continuació: 
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Primer tinent d'alcalde Sr. Joaquim García i Comas Regidor delegat d'Urbanisme 
Segon tinent d'alcalde Sr. Ramon Fontdevila i 

Subirana 
Regidor delegat de Cultura 

Tercer tinent d'alcalde Sr. Joan Canongia i Gerona Regidor delegat de Presidència i 
Seguretat Ciutadana 

Quart tinent d'alcalde Sr. Eduard Teixeiro i Macipe Regidor delegat d'Hisenda 
Cinquè tinent d'alcalde Sr. Josep Ramon Mora i 

Villamate 
Regidor delegat d'Ensenyament i 
Serveis Socials 

Sisè tinent d'alcalde Sr. José Luis Irujo i Fatuarte Regidor delegat de Sanitat 
Setè tinent d'alcalde Sr. Ignasi Perramon i Carrió Regidor delegat d'Habitatge, 

Rehabilitació i Activitats 
 
Així mateix, d'acord amb el règim de delegacions establert per aquesta 
Alcaldia, es delega en els tinents d'alcalde la facultat de resoldre els recursos 
de reposició que s'interposin contra els actes que, a proposta dels regidors 
delegats amb facultats de proposta de resolució, hagin dictat com a presidents 
d'Àrea. 
 
Segon. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment i als efectes d'allò que disposa l'article 44.2 del ROF, aprovat per 
RD 2568/1986, de 28 de novembre, en concordança amb l'article 13.3 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre. 
 
Tercer. Donar compte d'aquesta Resolució al Ple Corporatiu en la primera 
sessió que tingui lloc, d'acord amb l'article 44.4 del ROF." 
 
El senyor Camprubí i Duocastella pren la paraula i diu que el punt 2.17 de 
l'ordre del dia fa referència a la minuta del Pacte Territorial de Promoció 
Econòmica i Ocupació del Bages, amb el qual es pretén reunir en un sol 
document totes aquelles mesures, objectius i accions que facin referència a 
l'ocupació en el territori de la comarca del Bages.  
Amb aquest Pacte s'ha aconseguit que tots els agents públics i privats, 
entenent com a públics tots els ajuntaments de la comarca i, com a privats, les 
diferents patronals i la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa, apostin per 
una nova forma de treballar en temes de promoció econòmica i, més 
concretament, en temes d'ocupació; considerant com a nova forma de treballar, 
fer conjuntament tot allò que sigui possible, en lloc de fer-ho individualment, i 
també realitzar des d'un àmbit més ampli que el municipal tot allò que sigui 
possible. 
La raó bàsica de tot això és que, tenint en compte que en aquest moment 
s'estan discutint els marcs comunitaris de suport del Fons Social Europeu, es 
pretén disposar d'una única programació de les accions a realitzar en matèria 
de promoció econòmica i, més concretament, en temes d'ocupació, a fi que, 
quan surtin les convocatòries, hi hagi una postura conjunta respecte a aquests 
temes. 
Per tant, insisteix, amb aquest Pacte es pretén introduir una nova forma de 
treballar intentant concentrar totes les accions de promoció econòmica i 
ocupació i també concertar aquelles que es consideri que poden dur a terme 
conjuntament els agents públics i privats.  
Aquest tipus de Pacte respon, bàsicament, a unes directrius que emanen de la 
remodelació de la Unió Europea, segons les quals totes les iniciatives dels 
projectes que es puguin desenvolupar en el marc del 2000-2006 han de tenir la 
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referència territorial que es dóna en aquest cas. En aquest sentit, estaran 
valorats tots aquells que s'emmarquin dins d'aquests pactes territorials.  
Per això, la nostra comarca s'ha avançat a algunes de les directrius que 
proposa la Unió Europea en tota la seva reformulació respecte els Fons 
estructurals.  
  
3. ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
3.1 ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
Es fa constar que en aquest moment s'incorpora a la sessió la senyora Carné i 
Barnaus. 
 
 
 
 
 
3.1.1 DONAR D'ALTA A L'INVENTARI GENERAL CONSOLIDAT DE BÉNS, 

DRETS I OBLIGACIONS D'AQUEST AJUNTAMENT I SOL.LICITAR LA 
INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE LA PROPIETAT DE MANRESA DE 
TRES PARCEL.LES SOBRERES SITUADES AL XAMFRÀ FORMAT 
PELS CARRERS MONTCAU, VILADORDIS I GERMÀ ISIDRE. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde del dia 29 de març del 2000 
que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que com a conseqüència de l'aprovació del Pla general d'ordenació 
urbana de Manresa, al xamfrà format pels carrers Montcau, Viladordis i Germà 
Isidre resulten tres parcel·les sobreres, per no reunir aquestes les condicions 
adequades d'acord amb les determinacions del planejament vigent. 
 
Atesos els informes emesos pels serveis tècnics municipals en dates 9 de 
febrer i 15 d’abril de 1999 respectivament, que qualifiquen els esmentats 
terrenys com a parcel·les sobreres, amb unes superfícies corresponents de 
287,20 m2, 340,50 m2 i 137,40 m2 (aquests tres sobrants queden delimitats en 
ombrejat als dos plànols adjunts a aquest dictamen). 
 
Atès l'article 12 del decret de la Generalitat 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual 
s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals, que estableix que per 
declarar un terreny parcel·la sobrera es requereix un expedient de qualificació 
jurídica, excepte quan l'alteració esdevé, expressament o implícita, de 
l'aprovació de plans d'ordenació urbana o projectes d'obres o serveis. 
 
Atès l'article 100 i següents del decret abans esmentat, que preveu la 
incorporació dels béns municipals en l'Inventari Municipal de Béns, així com la 
seva inscripció al Registre de la Propietat. 
 
Atesos els informes emesos pels serveis tècnics municipals i pel tècnic 
d’administració general de la Unitat de Contractació i Patrimoni. 
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Com a alcalde president de l'Ajuntament de Manresa, proposo al Ple de la 
Corporació l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Donar d'alta a l'Inventari general consolidat de béns, drets i 
obligacions d'aquest Ajuntament i sol·licitar la inscripció al Registre de la 
Propietat de Manresa, de les tres parcel·les sobreres que a continuació es 
descriuen, procedents de la nova ordenació aprovada pel Pla general 
d'ordenació urbana (aquests tres sobrants queden delimitats en ombrejat als 
dos plànols adjunts a aquest dictamen). 
 
Les dades d’aquestes tres parcel·les sobreres són les següents: 
 
1.- PORCIÓ SITUADA A L’ÀMBIT DE SÒL URBÀ UA 26 – MONTCAU. 
 

Terreny de configuració irregular, de 287,20 m2 de superfície i amb els 
següents límits: 

 
Nord - Amb la finca situada al carrer Montcau, de referència 

cadastral 38 053 14, propietat d’ Immobles Oliveras 
Sobrevias, SL. 

Sud - Amb el carrer Viladordis 
Est - Amb la finca de la qual forma part, propietat de l’Ajuntament 

de Manresa, provinent del conveni amb el senyor Florenci 
Altimiras Plans. 

Oest - Amb el carrer Montcau 
 

Planejament (Pla general aprovat definitivament el 23 de maig de 1997): 
 

· Classificació urbanística - sòl urbà. 
· Qualificació urbanística - UA. 26  Montcau. 
 
Càrregues: lliure de càrregues i gravàmens, així com també 
d’arrendataris i ocupants. 

 
Referència cadastral: Forma part de la finca de referència cadastral 38 
053 13. 

 
2.- PORCIÓ SITUADA AL SÒL URBANITZABLE PROGRAMAT – PP.7 

MAIXANET. 
 

Terreny de configuració irregular, de 340,50 m2 de superfície i amb els 
següents límits: 
 
Nord - Amb la finca situada al carrer Montcau, de referència 

cadastral 38 053 14, propietat d’Immobles Oliveras 
Sobrevias, SL. 

Sud - Amb el carrer Viladordis 
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Est - Amb la finca de la qual forma part, propietat de l’Ajuntament 
de Manresa, provinent del conveni amb el senyor Pere Lladó 
Cabanas. 

Oest - Amb la finca de la qual forma part, propietat de l’Ajuntament 
de Manresa, provinent del conveni amb el senyor Florenci 
Altimiras Plans. 

 
Planejament (Pla general aprovat definitivament el 23 de maig de 1997): 

 
· Classificació urbanística - sòl urbanitzable programat. 
· Qualificació urbanística - PP.7 Maixanet. 
 
Càrregues: lliure de càrregues i gravàmens, així com també 
d’arrendataris i ocupants. 

 
Referència cadastral: Forma part de la finca de referència cadastral 38 
053 13. 

 
3.- PORCIÓ SITUADA AL SÒL URBANITZABLE PROGRAMAT – PP.7 

MAIXANET. 
 

Terreny de configuració irregular, de 137,40 m2 de superfície i amb els 
següents límits: 
 
Sud - Amb el carrer Viladordis 
Est - Amb la finca de la qual forma part, propietat de l’Ajuntament 

de Manresa, provinent del conveni amb els senyors Pere 
Lladó Cabanas i Antònia Cabanas Torras. 

Oest - Part amb la finca de referència cadastral 38 053 14, propietat 
d’Immobles Oliveras Sobrevias, SL, i part amb la finca de la 
qual forma part, propietat de l’Ajuntament de Manresa, 
provinent del conveni amb el senyor Florenci Altimiras Plans. 

 
 Planejament (Pla general aprovat definitivament el 23 de maig de 1997): 

 
· Classificació urbanística - sòl urbanitzable programat. 
· Qualificació urbanística - PP.7 Maixanet. 

 
Càrregues: lliure de càrregues i gravàmens, així com també 
d’arrendataris i ocupants. 

 
Referència cadastral: Forma part de la finca de referència cadastral 38 
053 13. 

 
SEGON. Instruir expedient d'alienació de les tres esmentades parcel·les 
sobreres, d'acord amb el que preveu l'article 44 del Reglament de patrimoni 
dels ens locals aprovat per decret 336/1988, de 17 d'octubre." 
 
A continuació, el secretari dóna compte de l'esmena de supressió, de l'alcalde, 
del dia 12 d'abril del 2000 que, transcrita, diu el següent: 
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"Atès que com a conseqüència de l’aprovació del Pla general d’ordenació 
urbana de Manresa, al xamfrà format pels carrers Montcau, Viladordis i Germà 
Isidre en resulten tres parcel·les sobreres, per no reunir aquestes les 
condicions adequades d’acord amb les determinacions del planejament vigent. 
 
Atès que mitjançant dictamen subscrit per l’alcalde president en data 29 de 
març de 2000, es proposa al Ple de la Corporació donar d’alta a l’Inventari 
general consolidat de béns, drets i obligacions d’aquest Ajuntament i sol·licitar 
al Registre de la Propietat de Manresa, la inscripció de les parcel·les sobreres 
indicades i alhora es proposa instruir-ne l’expedient d’alienació, d’acord amb 
l’article 44 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 
336/1988, de 17 d'octubre. 
 
Atès que el desenvolupament dels instruments de gestió urbanística en els 
àmbits en els quals s’ubiquen les parcel·les sobreres de referència, fa 
aconsellable que l’Ajuntament mantingui la titularitat d’aquestes parcel·les 
sobreres. 
 
Per tot això, com a alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al 
Ple de la Corporació la supressió de l’apartat segon de l’acord que figura al 
dictamen que aquesta Alcaldia Presidència va subscriure en data 29 de març 
de 2000." 
 
El senyor García i Comas explica que amb aquest dictamen es donen d'alta 
tres parcel.les sobreres que pertanyen a un mateix terreny, dividit en tres 
porcions que consten en tres inscripcions diferents al Registre de la Propietat, 
situades a la cantonada dels carrers Montcau i Viladordis.  
El terreny està qualificat com d'utilitat pública, però, tenint en compte que es 
tracta de talussos, que no són d'utilitat pública, es pot donar d'alta en l'Inventari 
de béns patrimonials de l'Ajuntament i inscriure'l com a tal al Registre de la 
Propietat.  
Es tracta d'una qüestió de tràmit respecte a les propietats municipals, per a la 
qual demana el vot afirmatiu. 
 
Sotmesa a votació l'esmena de supressió, s'aprova per unanimitat dels 22 
membres presents. 
 
Sotmès el dictamen a votació, amb l'esmena incorporada, s'aprova per 
unanimitat dels 22 membres presents i, per tant, es declara acordat el següent: 
 
Donar d'alta a l'Inventari general consolidat de béns, drets i obligacions 
d'aquest Ajuntament i sol·licitar la inscripció al Registre de la Propietat de 
Manresa, de les tres parcel·les sobreres que a continuació es descriuen, 
procedents de la nova ordenació aprovada pel Pla general d'ordenació urbana 
(aquests tres sobrants queden delimitats en ombrejat als dos plànols adjunts a 
aquest dictamen). 
 
Les dades d’aquestes tres parcel·les sobreres són les següents: 
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1.- PORCIÓ SITUADA A L’ÀMBIT DE SÒL URBÀ UA 26 – MONTCAU. 
 

Terreny de configuració irregular, de 287,20 m2 de superfície i amb els 
següents límits: 

 
Nord - Amb la finca situada al carrer Montcau, de referència 

cadastral 38 053 14, propietat d’ Immobles Oliveras 
Sobrevias, SL. 

Sud - Amb el carrer Viladordis 
Est - Amb la finca de la qual forma part, propietat de l’Ajuntament 

de Manresa, provinent del conveni amb el senyor Florenci 
Altimiras Plans. 

Oest - Amb el carrer Montcau 
 

Planejament (Pla general aprovat definitivament el 23 de maig de 1997): 
 

· Classificació urbanística - sòl urbà. 
· Qualificació urbanística - UA. 26  Montcau. 
 
Càrregues: lliure de càrregues i gravàmens, així com també 
d’arrendataris i ocupants. 

 
Referència cadastral: Forma part de la finca de referència cadastral 38 
053 13. 

 
2.- PORCIÓ SITUADA AL SÒL URBANITZABLE PROGRAMAT – PP.7 

MAIXANET. 
 

Terreny de configuració irregular, de 340,50 m2 de superfície i amb els 
següents límits: 
 
Nord - Amb la finca situada al carrer Montcau, de referència 

cadastral 38 053 14, propietat d’Immobles Oliveras 
Sobrevias, SL. 

Sud - Amb el carrer Viladordis 
Est - Amb la finca de la qual forma part, propietat de l’Ajuntament 

de Manresa, provinent del conveni amb el senyor Pere Lladó 
Cabanas. 

Oest - Amb la finca de la qual forma part, propietat de l’Ajuntament 
de Manresa, provinent del conveni amb el senyor Florenci 
Altimiras Plans. 

 
Planejament (Pla general aprovat definitivament el 23 de maig de 1997): 

 
· Classificació urbanística - sòl urbanitzable programat. 
· Qualificació urbanística - PP.7 Maixanet. 
 
Càrregues: lliure de càrregues i gravàmens, així com també 
d’arrendataris i ocupants. 

 



 36

Referència cadastral: Forma part de la finca de referència cadastral 38 
053 13. 

 
3.- PORCIÓ SITUADA AL SÒL URBANITZABLE PROGRAMAT – PP.7 

MAIXANET. 
 

Terreny de configuració irregular, de 137,40 m2 de superfície i amb els 
següents límits: 
 
Sud - Amb el carrer Viladordis 
Est - Amb la finca de la qual forma part, propietat de l’Ajuntament 

de Manresa, provinent del conveni amb els senyors Pere 
Lladó Cabanas i Antònia Cabanas Torras. 

Oest - Part amb la finca de referència cadastral 38 053 14, propietat 
d’Immobles Oliveras Sobrevias, SL, i part amb la finca de la 
qual forma part, propietat de l’Ajuntament de Manresa, 
provinent del conveni amb el senyor Florenci Altimiras Plans. 

 
 Planejament (Pla general aprovat definitivament el 23 de maig de 1997): 

 
· Classificació urbanística - sòl urbanitzable programat. 
· Qualificació urbanística - PP.7 Maixanet. 

 
Càrregues: lliure de càrregues i gravàmens, així com també 
d’arrendataris i ocupants. 

 
Referència cadastral: Forma part de la finca de referència cadastral 38 
053 13. 

 
L'alcalde disposa la lectura, el debat i la votació conjunts dels dictàmens inclosos 
en els punts  3.1.2 i 3.1.3 de l'ordre del dia. 
 
3.1.2 ALIENAR AL SENYOR ESTEVE ARIMANY I BRUNET UNA 

PARCEL.LA SOBRERA  SITUADA AL CARRER PINTOR MORELL, 
PEL PREU DE 268.468 PTA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde del dia 21 de març del 2000 
que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que mitjançant instància de referència registre d’entrada número 
32.560/30.12.98, el senyor Esteve Arimany Brunet (DNI número 39.199.610, 
domiciliat al carrer Sant Josep número 56-58 5è. 3a. de Manresa), va acreditar 
segons documentació adjunta la seva qualitat de propietari d’una finca amb 
referència cadastral 34 000 68, a la vegada que demanava la compra d’una 
porció de terreny situada al carrer Pintor Morell. 
 
Donat que segons informe emès pels serveis tècnics d’Urbanisme en data 29 
de gener de 1999, l’esmentat senyor resulta ser en efecte la propietat 
confrontant amb una porció de terreny que esdevé parcel·la sobrera, situada al 
carrer Pintor Morell, amb una superfície de 7,45 m2, la qual formava part d’una 
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finca de propietat municipal que figura al número 111.b.13 de l’Inventari general 
consolidat de béns, drets i obligacions d’aquest Ajuntament, amb la qualificació 
jurídica de bé de domini públic – ús públic, adquirida amb destí a l’obertura del 
carrer Pintor Morell. 
 
Atès que mitjançant decret d’Alcaldia de data 2 de març de 1999, es va incoar 
expedient de desafectació d’aquesta porció de terreny que esdevenia sobrant 
de via pública, per tal de procedir a la seva qualificació com a bé patrimonial, a 
la vegada que s’obria un període d’informació pública per un termini de 20 dies, 
passats els quals i segons certificat expedit pel senyor secretari general acctal. 
en data 16 de març de 2000, durant el termini d’exposició pública no es va 
presentar cap reclamació o al·legació a l’expedient. 
 
Atès que per acord de Ple de la Corporació de data 20 de setembre de 1999 es 
va prendre l’acord de segregar de la finca municipal 111.b.13 la porció de 
terreny de 7,45 m2 que havia esdevingut sobrant de via pública, així com 
l’alteració de la qualificació jurídica de la indicada porció, que passava a ser bé 
patrimonial. 
 
Donat que mitjançant proveïment de l’alcalde president de data 4 d’octubre de 
1999 es va obrir un tràmit d’audiència a la propietat per un termini de 10 dies, a 
l’efecte que manifestés el seu interès per adquirir l’esmentada parcel·la 
sobrera, valorada en 268.468 PTA. 
 
Considerant que mitjançant instància de referència registre d’entrada número 
27.034/21.10.99, el senyor Esteve Arimany i Brunet acceptà adquirir 
l’esmentada sobrera de 7,45 m2 de superfície per l’import citat. 
 
Atès que mitjançant ofici amb referència registre de sortida número 
23.731/18.11.99, es dóna compte d’aquesta alienació al Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. 
 
De conformitat amb el que preveu l'article 44 del decret 336/1988, de 17 
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals de 
Catalunya, que disposa que les parcel·les sobreres poden ser alienades per 
venda directa al propietari o propietaris confrontants, amb el requeriment 
personal previ i que, en el cas que siguin diversos els propietaris confrontants, la 
venda o permuta s'ha de fer de manera que les parcel·les resultants s'ajustin al 
criteri més racional d'ordenació del sòl, segons un dictamen tècnic. 
 
Vistos els informes emesos pels serveis tècnics municipals i pel tècnic 
d’administració general de la Unitat de Contractació i Patrimoni. 
 
Com a alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent  
 
ACORD 
 
PRIMER. Alienar al senyor Esteve Arimany i Brunet (DNI número 39.199.610, 
amb domicili al carrer Sant Josep número 56-58, 5è. 3a. de Manresa), la 
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parcel·la sobrera que es descriu a continuació (delimitada en ombrejat al plànol 
adjunt), pel preu de 268.468 PTA (1.613,53 euros). 
 
- Descripció: URBANA: Terreny de configuració triangular, de 7,45 m2 de 
superfície i amb els següents límits: 
 
Nord - Amb el carrer Pintor Morell. 
Est - Amb la finca situada al carrer Pintor Morell s/n, amb referència 

cadastral 34 000 68, propietat d’Esteban Arimany Brunet. 
Oest - Amb la finca situada al carrer Pintor Morell s/n, amb referència 

cadastral 34 000 68, propietat d’Esteban Arimany Brunet. 
 
- Planejament (Pla general aprovat definitivament el dia 23 de maig de 1997): 
 
· Classificació urbanística - Sòl urbà. 
· Qualificació urbanística - Residencial. Eixample (clau - 1.3). 
 
- Registre de la Propietat: A segregar de la finca matriu, que és inscrita al Tom 
926, Llibre 241, Full 148 (gt.) i Finca: 8.905, del Registre de la Propietat número 
1 de Manresa. 
 
- Càrregues i arrendataris: Lliure de càrregues i gravàmens, així com també 
d’arrendataris i ocupants.  
 
- Referència cadastral: Forma part de la finca de referència cadastral 34 000 
35. 
 
Tot això de conformitat amb allò que preveu l’article 44 del Reglament de 
patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 336/1988, de 17 
d'octubre. 
 
SEGON. Facultar el senyor alcalde president per a la signatura de tota la 
documentació necessària per a l’efectivitat d’aquest acord." 
 
3.1.3 ALIENAR A LA SENYORA M. CARME FERRER I CANTARELL UNA 

PARCEL.LA SOBRERA UBICADA AL CARRER SANT MAURICI NÚM. 
80, BAIXOS, PEL PREU DE 3.336.934 PTA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde del dia 21 de març del 2000 
que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que mitjançant instància de referència registre d’entrada número 
15.225/03.06.98, la senyora M. Carme Ferrer i Cantarell (DNI número 
39.285.885) va sol·licitar la compra d’un sobrant de via pública que confrontava  
amb  la  seva propietat, la qual té referència cadastral 34 000 36, i és ubicada 
al carrer Sant Maurici número 80, bxs. de Manresa. 
 
Donat que segons informe emès pels serveis tècnics d’Urbanisme en data 29 
de gener de 1999, l’esmentada senyora resulta ser en efecte la propietat 
confrontant amb una porció de terreny que esdevé parcel·la sobrera, situada al 
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xamfrà format pels carrers Sant Maurici i Pintor Morell, amb una superfície de 
92,60 m2, la qual formava part d’una finca de propietat municipal que figura al 
número 111.b.13 de l’Inventari general consolidat de béns, drets i obligacions 
d’aquest Ajuntament, amb la qualificació jurídica de bé de domini públic – ús 
públic, adquirida amb destí a l’obertura del carrer Pintor Morell. 
 
Atès que mitjançant decret d’Alcaldia de data 2 de març de 1999, es va incoar 
expedient de desafectació d’aquesta porció de terreny que esdevenia sobrant 
de via pública, per tal de procedir a la seva qualificació com a bé patrimonial, a 
la vegada que s’obria un període d’informació pública per un termini de 20 dies, 
passats els quals i segons certificat expedit pel senyor secretari general acctal. 
en data 16 de març de 2000, durant el termini d’exposició pública no es va 
presentar cap reclamació o al·legació a l’expedient. 
 
Atès que per acord de Ple de la Corporació de data 20 de setembre de 1999 es 
va prendre l’acord de segregar de la finca municipal 111.b.13 la porció de 
terreny de 92,60 m2 que havia esdevingut sobrant de via pública, així com 
l’alteració de la qualificació jurídica de la indicada porció, que passava a ser bé 
patrimonial. 
 
Donat que mitjançant proveïment de l’alcalde president de data 30 de setembre 
de 1999 es va obrir un tràmit d’audiència a la propietat per un termini de 10 
dies, a l’efecte que manifestés el seu interès per adquirir l’esmentada parcel·la 
sobrera, valorada en 3.336.934 PTA. 
 
Considerant que mitjançant escrit de referència registre d’entrada número 
26.806/19.10.99, la senyora M. Carme Ferrer i Cantarell va exposar que 
trobava massa elevada la valoració del sobrant en qüestió, i va sol·licitar la 
seva revisió. 
 
Donat que segons nou informe emès pels serveis tècnics d’Urbanisme en data 
2 de desembre de 1999, es va considerar correcte l’informe de valoració 
redactat el 29 de gener de 1999. 
 
Considerant que en virtut de decret d’Alcaldia de data 9 de febrer de 2000 es 
va desestimar la sol·licitud presentada per la propietat, a la vegada que es 
requeria la senyora Ferrer Cantarell per tal que en el termini de 10 dies 
manifestés la seva conformitat amb la ratificada valoració de 3.336.934 PTA. 
 
Atès que segons instància de referència registre d’entrada número 
5.583/29.02.00, la senyora M. Carme Ferrer i Botifoll acceptà adquirir el sobrant 
de 92,60 m2 de superfície per l’import citat. 
 
Atès que mitjançant ofici amb referència registre de sortida número 
5.371/09.03.00, es dóna compte d’aquesta alienació al Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. 
 
De conformitat amb el que preveu l'article 44 del decret 336/1988, de 17 
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals de 
Catalunya, que disposa que les parcel·les sobreres poden ser alienades per 
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venda directa al propietari o propietaris confrontants, amb el requeriment 
personal previ i que, en el cas que siguin diversos els propietaris confrontants, la 
venda o permuta s'ha de fer de manera que les parcel·les resultants s'ajustin al 
criteri més racional d'ordenació del sòl, segons un dictamen tècnic. 
 
Vistos els informes emesos pels serveis tècnics municipals i pel tècnic 
d’administració general de la Unitat de Contractació i Patrimoni. 
 
Com a alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent  
 
ACORD 
 
PRIMER. Alienar a la senyora M. Carme Ferrer i Cantarell (DNI número 
39.285.885, amb domicili al carrer Sant Maurici número 80, bxs. de Manresa), 
la parcel·la sobrera que es descriu a continuació (delimitada en ombrejat al 
plànol adjunt), pel preu de 3.336.934 PTA (20.055,38 euros). 
 
- Descripció: URBANA: terreny de configuració irregular, de 92,60 m2 de 
superfície i amb els següent límits: 
 
Nord - Amb la finca situada al carrer Sant Maurici 80, amb referència 

cadastral 34 000 36, propietat de Carme Ferrer Cantarell. 
Sud - Amb el carrer Pintor Morell. 
Est - Amb la finca situada al carrer Sant Maurici 80, amb referència 

cadastral 34 000 36, propietat de Carme Ferrer Cantarell. 
Oest - Amb el xamfrà format pels carrers Sant Maurici i Pintor Morell. 
 
- Planejament (Pla general aprovat definitivament el dia 23 de maig de 1997): 
 
· Classificació urbanística - Sòl urbà. 
· Qualificació urbanística - Residencial. Eixample (clau - 1.3). 
 
- Registre de la Propietat: A segregar de la finca matriu, que és inscrita al Tom 
926, Llibre 241, Full 148 (gt.) i Finca: 8.905, del Registre de la Propietat número 
1 de Manresa. 
 
- Càrregues i arrendataris: Lliure de càrregues i gravàmens, així com també 
d’arrendataris i ocupants.  
 
- Referència cadastral: Forma part de la finca de referència cadastral 34 000 
35. 
 
Tot això de conformitat amb allò que preveu l’article 44 del Reglament de 
patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 336/1988, de 17 
d'octubre. 
 
SEGON. Facultar el senyor alcalde president per a la signatura de tota la 
documentació necessària per a l’efectivitat d’aquest acord." 
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El senyor García i Comas pren la paraula i explica que els dictàmens fan 
referència a la venda de dues parcel.les als propietaris de les parcel.les veïnes. 
Són molt petites i estan situades al carrer del Pintor Morell. La primera d'elles té 
una superfície de 7,45 metres quadrat i es ven per 268.468 pessetes, i la 
segona té una superfície de 92,60 metres quadrats i es ven per 3.336.934 
pessetes.  
Aquestes valoracions disposen dels informes tècnics favorables i, per tant, 
demana el vot afirmatiu.  
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 3.1.2 i 3.1.3 
de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 22 membres presents. 
 
 
 
 
3.1.4 APROVAR LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ MUNICIPAL 

D'HABITANTS AMB REFERÈNCIA A L'1 DE GENER DE 2000. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde del dia 10 d'abril del 2000 
que, transcrit, diu el següent: 
 
"Finalitzades en aquest Ajuntament les operacions corresponents a la revisió 
anual del Padró Municipal d’Habitants, amb referència a l’1 de gener de 2000, 
cal aprovar la revisió esmentada i formalitzar les actuacions portades a terme 
durant l’exercici anterior. 
 
Vista la Resolució de 9 d'abril de 1997, de la Sotssecretaria del Ministeri 
d'Economia i Hisenda, per la qual es disposa la publicació de l'1 d'abril, de la 
presidenta de l'Institut Nacional d'Estadística i del director general de 
Cooperació Territorial, per la qual es dicten instruccions tècniques als 
Ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal. (BOE núm. 87, d'11 
d'abril de 1997). 
 
Atesa la necessitat de donar compliment a l’article 81 del Reglament de 
Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, en la nova redacció 
donada pel RD 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el 
Reglament esmentat. 
 
Proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent  
 
ACORD 
 
Aprovar la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants, amb referència a l’1 
de gener de 2000, amb tota la documentació que comprèn, i formalitzar les 
actuacions portades a terme durant l’exercici anterior. 
 
El resum numèric de l’esmentada revisió anual dóna els resultats següents: 
 
POBLACIÓ DE DRET A 1-1-1999 64.321 habitants  
ALTES   (de l’1-1-99 a l’1-1-00) 2.108 habitants  
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BAIXES  (de l’1-1-99 a l’1-1-00) 2.330 habitants  
   
POBLACIÓ DE DRET A 1-1-2000 64.099 habitants " 
 
El senyor Canongia i Gerona pren la paraula i explica que aquest dictamen fa 
referència a l'aprovació anual del Padró Municipal d'Habitants, que ha passat 
de 64.321 habitants l'any 1999 a 64.099 habitants aquest any.  
Aquesta diferència en el nombre d'habitants és conseqüència de diferents 
factors: en primer lloc, el nombre de defuncions ha estat més elevat que el de 
naixements, ja que durant aquest període hi ha hagut gairebé un centenar més 
de defuncions que de naixements. En segon lloc, hi ha hagut gairebé 300 
famílies de més que han abandonat el municipi respecte a les que han vingut.  
Malgrat tot, Manresa té uns balanços favorables amb Barcelona i la seva àrea, i 
també amb la comarca del Bages, a excepció de la primera corona, entenent 
com a tal, els municipis de Sant Joan de Vilatorrada, Sant Fruitós de Bages, 
Sant Salvador de Guardiola i Castellnou de Bages; i amb els residents a 
l'estranger, és a dir, hi ha més persones de l'estranger que vénen a viure a 
Manresa que manresans que van a viure a l'estranger.  
Per últim, voldria destacar com a curiositat una dada important consistent en el 
fet que gairebé 3.000 persones han canviat de residència dins de la ciutat de 
Manresa durant el darrer exercici, xifra que suposa quasi un 5 per cent, tenint 
en compte les dades oficials que consten a l'Ajuntament. 
Aquest fet suposa una dada significativa respecte a l'índex de rotació que es 
produeix a la ciutat. 
És cert que Manresa continua perdent població, però també ho és el fet que 
han canviat molt els fluxos, és a dir, en aquest moment, la pèrdua és bastant 
menor que la que es produïa anys enrere. També cal tenir en compte que a 
Manresa el balanç és favorable respecte a l'àrea de Barcelona, la qual cosa és 
el tema fonamental respecte a les possibilitats de creixement, ja que la 
Manresa real, és a dir, la Manresa difosa, la que va més enllà el seu terme 
municipal, o el que seria el primer nucli o la primera corona de Manresa, creix 
molt en habitants en relació a l'àrea de Barcelona. Aquesta és també una dada 
important. 
Malgrat això, és preocupant que Manresa tingui el balanç positiu envers la 
comarca; això no és bo per al reequilibri territorial, convindria que el conjunt de 
municipis de la comarca no perdés població respecte la seva capital, sinó que 
fossin capaços de retenir els seus ciutadans en els seus municipis, i que el 
creixement de Manresa provingués d'un creixement més fort de la corona de 
Barcelona i no de la segona corona de la seva ciutat o dels municipis de fora de 
la primera corona de la ciutat de Manresa.  
 
El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i diu que el GMPP votarà 
afirmativament el dictamen, però, respecte el fet que els ciutadans abandonin la 
ciutat de Manresa, voldria fer les observacions següents: A excepció d'alguns 
casos en què el motiu de l'abandonament del municipi es fa per qüestions 
professionals, la majoria dels ciutadans marxen de Manresa per anar a viure a 
una localitat veïna.  
Comparteix l'opinió que seria positiu que els municipis de la primera corona que 
ha comentat el senyor Canongia, dels qual vénen ciutadans a Manresa no 
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perdessin població, però a Manresa interessa no perdre població, sinó al 
contrari, convé incrementar-la. 
Es dóna el cas que, d'una banda, moltes persones de fora de la primera corona 
tornen a Manresa potser perquè els interessen els serveis que ofereix la capital 
de la comarca, però, d'altra banda, hi ha ciutadans de Manresa que marxen 
d'aquesta ciutat, malgrat tenir els serveis que necessiten, al seu voltant.  
És en aquest punt on ha d'incidir l'Administració perquè no es produeixi aquest 
fet, ja que, de mica en mica, Manresa va perdent població, malgrat que es 
tingui en compte que la situació no s'agreuja perquè hi vénen a viure persones 
estrangeres, que ja no marxen.  
Cal fer el possible perquè els qui viuen a Manresa no marxin i, perquè això 
sigui possible, l'Administració ha d'aplicar polítiques actives envers els seus 
ciutadans, començant per les fiscals, que no creu no siguin la causa, però és 
necessari assegurar que els manresans tinguin el mateix nivell de vida que els 
dels altres municipis, ja que aquest és el fet que provoca que marxin.  
Aquesta situació és un camí sense retorn i cal canviar la tendència per evitar 
que any rere any els ciutadans marxin de Manresa, la qual cosa no és gens 
afavoridora per a la ciutat, ni a mig ni a llarg termini. 
 
El senyor Llobet i Mercadé pren la paraula i diu que el GMCIU no pot valorar 
positivament que un any més el Padró Municipal d'Habitants de Manresa 
indiqui una pèrdua de població.  
El senyor Canongia ha dit que la pèrdua és menor cada vegada, espera que 
això no signifiqui que l'equip de govern consideri com a satisfactori el resultat 
d'aquest any. Difícilment aquestes xifres són objecte d'interpretacions i no creu 
que es pugui discutir si el got està mig ple o mig buit, sinó només si el got està 
buit del tot o mig buit, però, en qualsevol cas, considera que és bastant evident 
que cal evitar que la ciutat perdi habitants, tenint en compte la intenció de 
convertir Manresa en capital d'una zona important. S'està parlant d'una 
població de 64.000 habitant i segurament que cap dels presents considera 
aquesta com a una ciutat sobredimensionada, sinó tot el contrari.  
El senyor Canongia, entre altres balanços favorables a la ciutat, ha parlat dels 
residents provinents de l'estranger; efectivament, aquest balanç és clarament 
favorable en el nombre d'habitants de Manresa, però precisament aquesta 
dada ens ha de fer pensar que, malgrat que el Padró d'Habitants ha disminuït 
en 222 persones, si no existís el fenomen de la immigració, que és comú a tot 
el país, la pèrdua real de població a Manresa seria de 428 persones. Per tant, 
el balanç favorable de la immigració no ha d'amagar la realitat, que en aquest 
cas significa la pèrdua de 428 persones, tenint en compte les defuncions que 
s'han produït i les persones que han marxat de la ciutat. 
S'ha fet referència anteriorment al fet que es produeixen més defuncions que 
naixements; és evident que la població està envellint i aquesta és una realitat 
amb la que Manresa coincideix amb la resta del país.  
Però cal aturar la dinàmica segons la qual la xifra de les famílies que  marxen 
de Manresa és de 300 per sobre de les que hi vénen a viure d'altres 
poblacions. 
Pel que fa als 3.000 canvis de domicili que s'han produït dins de la ciutat, xifra 
que representa un 5 per 100 del total d'habitants, cal fer una anàlisi acurada. 
Suposa que l'equip de govern, que fa dies que disposa de les dades relatives al 
Padró d'Habitants, haurà pogut analitzar aquesta situació més a fons, però, 



 44

examinant algunes de les dades, el GMCIU ha observat que hi ha quatre o cinc 
seccions del municipi que perden població d'una manera important i la situació 
no es tan greu com podria ser perquè hi ha una part d'habitants que són 
immigrats. Els 222 habitants que ha perdut la ciutat pertanyen a tres o quatre 
seccions. 
Considera que hi hauria d'haver més inversió al barri antic de la ciutat; l'equip 
de govern diu que ja ho està fent, i segurament que és veritat, però el GMCIU 
l'ha d'esperonar perquè se'n faci més, perquè és evident que el barri antic, les 
Escodines i la zona de Vic-Remei continuen tenint un decrement de població al 
qual cal posar remei com més aviat millor. A més, l'equip de govern manifesta 
sovint que Manresa està en expansió, es parla molt del concepte la Manresa 
nova, fent referència als nous plans parcials que s'estan desenvolupant i als 
centenars d'habitatges de nova construcció de la ciutat. Tot això pot tenir una 
lectura positiva, però també una part preocupant si aquesta situació accentua 
que els manresans creguin que han d'abandonar el nucli antic de la ciutat per 
anar a viure a la Manresa nova de la qual tant es parla. Per tant, més enllà de 
la tasca que desenvolupa la societat municipal FORUM, S.A., cal que 
l'Ajuntament de Manresa disposi d'una estructura administrativa unificada, que 
vetlli realment per la rehabilitació física i social del barri antic de la ciutat. 
 
El senyor Canongia i Gerona intervé dient que aquest dictamen provoca cada 
any un cert debat, i els grups de l'oposició aprofiten per posar de relleu les 
baixades algebraiques de les xifres, que aboquen la ciutat al seu fracàs perquè 
està en decadència, etc. 
El problema és que l'anàlisi dels fets no es pot fer aïlladament, sinó dins del 
seu context. Barcelona perd població a un ritme bastant més accelerat que 
Manresa i ningú pensa que es tracta d'una ciutat en decadència. 
Cal ser conscients que tots els pols i els centres de conurbacions perden 
habitants, que van a viure a les ciutats o pobles del seu voltant. Els motius de la 
producció d'aquest fenomen podrien ser, entre d'altres, el preu més barat del 
sòl, la qual cosa repercuteix en el preu final de l'habitatge, i les comunicacions, 
respecte a les quals Manresa té un balanç positiu comparada amb Barcelona, 
com a conseqüència de la millora que s'ha produït a la nostra ciutat. 
Davant d'aquesta situació, els governs municipals, poden aplicar diferents 
polítiques: en el cas de les polítiques del sòl, es tractaria de posar-ne en oferta 
el màxim possible per aconseguir que el preu dels habitatges disminueixi, la 
qual cosa és difícil d'aconseguir en una època de bonança econòmica com 
l'actual, donat que hi ha més demanda que oferta. 
Per això, cal aplicar altres mesures, com són ara la construcció d'habitatges de 
protecció oficial a preu taxat. Òbviament, això no ho fa la iniciativa privada, sinó 
només la pública o aquells col.lectius que tenen voluntat, com els sindicats, que 
ara estan construint habitatges. 
Tant des de la societat municipal FORUM, S.A., com a través de la política 
pública d'habitatges, es va per aquest camí. 
Òbviament, això no és suficient i la possibilitat que canviï la situació depèn de 
molts factors com són ara la mobilitat, que és important, és a dir, Manresa té 
l'avantatge respecte a les grans ciutats, que és una ciutat mitjana de mides 
abastables, que permet traslladar-se a les persones a peu des de qualsevol 
indret. Per tant, una de les polítiques que ha de seguir l'Ajuntament, és la de 
crear el màxim possible de recorreguts per a vianants, amb la finalitat de 
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permetre els desplaçament dels ciutadans a peu per la ciutat amb una certa 
comoditat, i, alhora, restringir al màxim el trànsit de vehicles. 
Amb la combinació de tot això, s'ha d'aconseguir l'augment de la qualitat de 
vida dels ciutadans, que és l'objectiu dels membres corporatius, i que és el 
camí que segueixen a través de la discussió del PAM. Si la Corporació és 
capaç d'oferir una ciutat de qualitat, molt probablement, els aspectes 
estructurals que vénen donats per la balança negativa, quant a naixements i 
defuncions, no es podran canviar, però sí que se'n podran canviar d'altres. 
Considera que si la primera corona creix és perquè Manresa és capital i perquè 
ofereix bons serveis i capitalitat. Això provoca que els ciutadans vulguin venir a 
viure a Manresa; una cosa molt diferent és si el tipus d'habitatge o el poder 
adquisitiu de què disposen els ciutadans els permet viure-hi, o bé si prefereixen 
residir en un municipi veí. Però el cert és que, mentre Manresa i la seva corona 
tinguin un balanç positiu, vol dir que anem bé i que la ciutat ofereix bons 
serveis. Si, a més, s'aconsegueix, com és el cas, que el balanç sigui positiu 
amb Barcelona i la seva àrea, la situació serà encara millor, perquè la potencial 
de creixement de qualsevol àrea de Catalunya ha de venir donada per dos 
factors: la immigració i el creixement de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que 
absorbeix habitants de la ciutat de Barcelona. Això és el que planteja en el fons 
el Pla Territorial de la Generalitat de Catalunya, malgrat que, malauradament, 
no amb el mateix ritme que plantejava en el moment de la seva presentació.  
Vol insistir en la dada dels 3.000 habitants que canvien d'habitatge dins de 
Manresa; es tracta d'un 5 per 100 del total d'habitants, que és un percentatge 
molt elevat. Si, a més, se sumen a aquesta xifra els 1.500 habitants que 
marxen de la ciutat, el percentatge total de manresans que decideixen canviar 
d'habitatge és del 7 per 100. Aquesta és una dada important, atribuïble 
bàsicament a la capacitat d'endeutament personal per canviar d'habitatge. Si 
no hi hagués aquesta capacitat, difícilment es podria arribar al percentatge del 
7 per 100 en un sol exercici. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que en la seva anterior intervenció pretenia 
invitar a la reflexió i no tenia la intenció de fer crítica sobre la pèrdua 
d'habitants. Per això li sap greu que s'acusi el GMPP de manifestar coses com 
que Manresa està en situació de decadència i altres expressions que ha utilitzat 
el senyor Canongia en la seva intervenció i que ell no ha subscrit mai.  
El senyor Canongia ha donat certes respostes a les reflexions que ell ha fet en 
la seva anterior intervenció. En aquest sentit, quan ell s'ha referit a la mobilitat, 
estava parlant de qualitat de vida i, per tant, no només s'ha de tenir en compte 
la mobilitat, sinó també la neteja viària, el comerç i la seguretat, sobretot en els 
barris on hi ha més canvis d'habitatge que de municipi. 
En aquesta situació es combinen molts factors i, per tant, no està d'acord amb 
la idea que si la primera corona de Manresa creix, la ciutat també ho fa, ja que 
Manresa creixerà quan vinguin a viure-hi habitants d'altres municipis. Cal tenir 
en compte que, en aquest moment, hi ha 1.472 persones que es traslladen de 
Manresa als municipis de la primera corona. Per tant, li sembla bé que creixi la 
corona, però preferiria que aquests 1.472 habitants no marxessin de Manresa, 
i, en tot cas, és important aprofitar les entrades que provenen del primer cinturó 
de Barcelona i també de Barcelona ciutat, ja que els habitants d'aquella zona 
necessiten disposar d'una qualitat de vida que ja no troben. És en aquesta 
situació que ha d'incidir l'Administració per atraure aquells ciutadans cap a 
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Manresa i la seva comarca. És en aquest sentit que seria positiu que creixés la 
primera corona de Manresa. 
Cal, doncs, d'establir els mecanismes necessaris per aconseguir que els 
ciutadans no marxin de Manresa. És normal que les persones canviïn de 
domicili, però caldria conèixer les causes per les quals alguns barris de la ciutat 
perden població. Aquesta no és una situació d'aquest moment, sinó que fa 
mesos que es treballa per intentar aturar el fenomen de la pèrdua de població, 
si més no, aquesta és la seva predisposició personal. 
Per tant, cal saber en primer lloc, qui es trasllada de barri i per quin motiu ho fa, 
i, en segon lloc, cal intentar evitar que els ciutadans marxin de la ciutat perquè 
els surt més a compte fiscalment, o per motius relacionats amb el sòl. Malgrat 
que el preu del sòl o de l'habitatge sigui més elevat a Manresa que en altres 
municipis, si la qualitat de vida és satisfactòria, els ciutadans no marxen.  
Com a conclusió, diria al senyor Canongia que cal continuar en aquesta línia de 
treball, però de manera positiva, almenys per part del GMPP. Aquest és un 
camí sense retorn, ja que els habitants que han marxat ja no tornaran, però cal 
aplicar les polítiques necessàries per aconseguir que els ciutadans de Manresa 
continuïn gaudint de la seva ciutat; perquè Manresa sigui interessant per a les 
persones d'altres indrets de Catalunya; i també perquè el creixement de la 
població de Manresa no hagi de dependre de la immigració que es produeixi, ja 
que, malauradament aquest darrer fenomen no aporta benestar a la ciutat, sinó 
tot el contrari, ens agradi o no. 
 
El senyor Llobet i Mercadé intervé dient que, malgrat que potser el senyor 
Canongia ho desitjaria, difícilment sentirà al GMCIU parlar de la ciutat en 
termes de decadència o alguna cosa similar. En tot cas, el senyor Canongia és 
molt lliure de fer-ho, però el GMCIU no ho ha fet i ni ho farà mai.  
Li ha decebut la resposta del senyor Canongia, ja que li ha semblat més la 
justificació d'un resultat negatiu que no pas de reacció d'un equip de govern. No 
creu que Manresa s'hagi de comparar amb Barcelona, dient que és normal que 
en aquesta ciutat passi el mateix que en aquella, a una escala diferent, ja que 
precisament el senyor Canongia diu que Manresa s'ha de nodrir d'habitant 
provinents de Barcelona, la qual cosa passa cada vegada més sovint. Aquest 
fet es produeix per la proximitat de la nostra ciutat amb Barcelona, i Manresa 
ha d'aconseguir ser receptora d'una part dels habitants que marxen del cinturó 
d'aquella gran ciutat. Per tant, no ens hi podem comparar dient que ens ha de 
passar el mateix, sinó que precisament cal proveir-se de població d'aquella 
zona. 
S'ha insistit molt en els 3.000 habitants que canvien de domicili dins de 
Manresa, dient que es tracta d'una dada positiva que demostra que hi ha un 
bon nivell de vida i que els ciutadans disposen d'una bona renda. El GMCIU no 
pretén discutir aquest tema, sinó que, de la mateixa manera que els ciutadans 
de Manresa poden tenir un bon nivell de vida, seria bo que les 3.000 persones 
que es traslladen dins del municipi poguessin escollir qualsevol zona de la 
ciutat per viure-hi amb les mateixes garanties de qualitat de vida. Aquest era el 
sentit de l'anterior intervenció del GMCIU, respecte el qual considera que 
haurien d'estar tots d'acord. 
El senyor Canongia ha dit que no es pot discutir si el got està mig ple o mig buit 
i, de fet, ha acabat dient que el got està ple del tot, que anem bé i que ho 
anirem mentre la primera corona de Manresa creixi. Respecte a aquesta 
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reflexió, li agradaria pensar que l'equip de govern, en el seu conjunt, no 
considera satisfactòries les dades del Padró Municipal d'Habitants que se 
sotmeten avui a aprovació, perquè creu que és evident que Manresa ha de 
créixer en nombre d'habitants, malgrat que no és necessari que es converteixi 
en una macrociutat. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents.    
 
3.1.5 RATIFICAR LA RESOLUCIÓ APROVADA PEL CONSELL DE 

REGIDORS I REGIDORES DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ 
DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA, JUNTAMENT AMB LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SOBRE L'ACCIÓ DEL MÓN LOCAL EN 
POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIÓ. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde del dia 28 de març del 2000 
que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès l’interès d’aquest ajuntament en participar i col·laborar en matèries 
d’economia social, de promoció i desenvolupament econòmic del territori, 
protecció i promoció del dret al treball, foment de la formació ocupacional, 
accions d’inserció laboral amb especial prioritat als col·lectius de risc social, 
assessorament i orientació en l’àmbit de l’autoocupació i iniciatives i programes 
europeus en matèria d’ocupació. 
 
Atès que els municipis de la província de Barcelona vénen participant 
activament en les accions de promoció econòmica i foment de l’ocupació, 
comptant, entre d’altres,  amb el suport econòmic i tècnic de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Atès que es considera que l’àmbit local, a partir dels principis de concertació i 
concentració, és una plataforma eficaç i eficient per a potenciar les accions de 
promoció econòmica i foment de l’ocupació. 
 
Atès que els municipis que conformen el Consell de Regidors i Regidores de 
Promoció Econòmica de la província de Barcelona i la Diputació de Barcelona, 
manifesten la seva voluntat de continuar donant resposta a la demanda de 
major cohesió social i millora de la qualitat de vida, mitjançant una acció 
decidida de foment de l’ocupació des de l’àmbit local, en la voluntat de mantenir 
i millorar els nivells de col·laboració amb les organitzacions sindicals, les 
organitzacions empresarials i totes aquelles entitats que contribueixen a la 
creació de riquesa i benestar social dels diferents territoris que representen. 
 
Atès que el Consell de Regidors i Regidores de la província de Barcelona, 
reunit el dia 1 de març, va aprovar per unanimitat una resolució sobre l’acció 
del món local en polítiques actives d’ocupació i la necessitat que les 
administracions supralocals defineixin un programa operatiu local, com a eina 
de suport a aquesta acció i al treball en xarxa que es porta a terme en base a 
l’articulació de pactes territorials per a la promoció econòmica local i l’ocupació. 
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Atès el decret de l’Alcalde-president, del dia 24 de març de 2000 estès en el full 
de paper segellat de la Generalitat núm. 528236-B, que va aprovar la minuta 
del Pacte Territorial de Promoció Econòmica i Ocupació del Bages.  
 
Vist el que estableix l’article 25.1 de la Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de les 
Bases de Règim Local; l’article 68.1 g) de la Llei 8/87 de 15 d’abril, Municipal i 
de Règim Local de Catalunya. 
 
És per tot això que aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té 
atribuïdes, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents  
 
ACORD 
 
1.- RATIFICAR la resolució aprovada pel Consell de Regidors i Regidores de 
Promoció Econòmica i Ocupació de la província de Barcelona, juntament amb 
la Diputació de Barcelona, sobre l’acció del món local en polítiques actives 
d’ocupació, reunits l’1 de març de dos mil." 
 
El senyor Camprubí i Duocastella explica que la resolució que se sotmet a la 
ratificació del ple de la Corporació posa de manifest, en primer lloc, la 
preocupació dels ajuntaments i altres entitats locals per l'ocupació i la promoció 
econòmica; en segon lloc, la participació dels municipis de la província de 
Barcelona i les accions de foment de l'ocupació, com a resposta a la demanda 
de major cohesió social i de millora de la qualitat de vida, però tenint en compte 
que la participació s'ha de dur a terme sempre amb els recursos propis dels 
ajuntaments i també amb les aportacions d'altres institucions com l'Estat, la 
Generalitat de Catalunya, la Unió Europea i, més concretament, el marc 
comunitari de suport del Fons Social Europeu.  
La resolució posa de manifest la valoració positiva que s'ha fet fins ara, fruit del 
resultat extret de les experiències dutes a terme, i també que l'àmbit local és la 
plataforma més eficaç i eficient per potenciar les accions de promoció 
econòmica i d'ocupació, però sempre de forma concertada i en col.laboració 
amb les entitats o organitzacions sindicals, empresarials i totes aquelles que 
contribueixin a l'assoliment dels mateixos objectius. 
Per això, la resolució planteja, en primer lloc, que es pugui treballar i avançar 
en els Pactes Territorials per a l'ocupació, com a instruments de planificació i 
concertació entre els diferents agents socials i econòmics, públics i privats, és a 
dir, ajuntaments, entitats i organitzacions sindicals o empresarials. En segon 
lloc, poder fer arribar al govern de l'Estat, a la Generalitat de Catalunya i a les 
institucions comunitàries el conjunt de Pactes Territorials que s'elaborin a la 
província de Barcelona, bàsicament per a la recerca del cofinançament per a 
aquelles accions que es plantegin en els Pactes Territorials. 
En tercer lloc, la resolució planteja proposar que es reconegui un programa 
operatiu d'àmbit local, sobre temes de promoció i ocupació dins del marc 
comunitari de suport dels Fons estructurals comunitaris. En definitiva, es tracta 
que el món local disposi d'un programa operatiu en l'Objectiu 3 del Fons 
Socials Europeu.  
Donada l'experiència acumulada durant l'any 1999 respecte el Fons Social 
Europeu, es tracta d'impulsar que es torni a proposar un altre programa 
operatiu per al món local. 
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents. 
 
3.1.6 REVISAR LES TARIFES DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL 

SERVEI D'ESTACIONAMENT VIGILAT DE VEHICLES DE MOTOR EN 
ZONES ESPECIALS I DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA DE 
MANRESA, SOTA CONTROL HORARI LIMITAT, ADJUDICAT A 
L'ENTITAT MERCANTIL APARCAMIENTOS CONCERTADOS, SA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde del dia 3 d'abril del 2000 
que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vista la instància de referència registre d’entrada número 28828/10.11.1999, 
subscrita pel senyor Josep Lluís Junyent i Iglesias, en representació de l’entitat 
mercantil APARCAMIENTOS CONCERTADOS, S.A., adjudicatària de la 
concessió administrativa del SERVEI D’ESTACIONAMENT VIGILAT DE 
VEHICLES DE MOTOR EN ZONES ESPECIALS I DETERMINADES DE LA 
VIA PÚBLICA DE MANRESA, SOTA CONTROL HORARI LIMITAT, per la qual 
sol·licita la revisió de tarifes de la concessió per a l’exercici de 2000. 
 
Atesos els informes emesos pel senyor tresorer, Cap dels Serveis Financers, 
en data 13 de març de 2000 i pel TAG de Contractació i Patrimoni en data 3 
d’abril de 2000.  
 
De conformitat amb la clàusula 23 del plec de clàusules que regulen la 
concessió. 
 
L’alcalde president, proposa al ple de la corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Revisar les tarifes de la concessió administrativa del SERVEI 
D’ESTACIONAMENT VIGILAT DE VEHICLES DE MOTOR EN ZONES 
ESPECIALS I DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA DE MANRESA, SOTA 
CONTROL HORARI LIMITAT, adjudicat a l’entitat mercantil APARCAMIENTOS 
CONCERTADOS, S.A. (A-28732915 – C. Enginyer, 11-13  2n  1a  08400 
Granollers), aplicant-se un increment de les tarifes de 3,5%. 
 
SEGON. Establir, que l’aplicació de l’increment del 3,5% a les tarifes actuals 
serà en trams de 5 pessetes, segons s’especifica al quadre següent: 
 

TEMPS ESTACIONAMENT TARIFA IVA 
INCLÒS  (16%) 

   
Fins a   14 minuts 25
Fins a   18 minuts 30
Fins a   22 minuts 35
Fins a   25 minuts 40
Fins a   27 minuts 45
Fins a   30 minuts 50
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Fins a   32 minuts 55
Fins a   35 minuts 60
Fins a   38 minuts 65
Fins a   41 minuts 70
Fins a   43 minuts 75
Fins a   45 minuts 80
Fins a   48 minuts 85
Fins a   51 minuts 90
Fins a   54 minuts 95
Fins a   57 minuts 100
Fins a   60 minuts 105
Fins a   63 minuts 110
Fins a   66 minuts 115
Fins a   69 minuts 120
Fins a   71 minuts 125
Fins a   74 minuts 130
Fins a   77 minuts 135
Fins a   80 minuts 140
Fins a   83 minuts 145
Fins a   86 minuts 150
Fins a   89 minuts 155
Fins a   92 minuts 160
Fins a   95 minuts 165
Fins a   98 minuts 170
Fins a 100 minuts 175
Fins a 103 minuts 180
Fins a 105 minuts 185
Fins a 108 minuts 190
Fins a 111 minuts 195
Fins a 114 minuts 200
Fins a 116 minuts 205
Fins a 120 minuts 210

Tiquet d’anul·lació: 415 PTA 
 
TERCER. Facultar al senyor alcalde president per a la signatura de la 
documentació necessària per a la complimentació d’aquest expedient." 
 
El senyor Caballo i Molina inicia la seva exposició dient que el dictamen es 
concreta en l'adequació de les tarifes que s'han d'aplicar a l'empresa  
concessionària Aparcamientos Concertados, S.A. pel que fa al preu públic de la 
zona regulada.  
El dia 20 de febrer de 1999, el Ple de la Corporació va resoldre la petició de 
l'increment de tarifes que va sol.licitar l'empresa concessionària, respecte a al 
qual no hi ha hagut reclamacions durant el període d'exposició pública. Per 
tant, l'acord va esdevenir definitiu i es va publicar al Butlletí Oficial de la 
Província al mes de maig de 1999. 
Aquell increment s'aplica sobre la base de l'IPC fins el novembre del 1998, i és 
ara, a partir del novembre del 1998 i fins el gener del 2000 que l'increment de 
preus al consum ha estat d'un 3,5 per 100. Per això, tenint en compte l'informe 
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dels serveis tècnics, es proposa al Ple de la Corporació el vot afirmatiu a 
aquest dictamen per poder aplicar l'increment a les tarifes actuals.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents.    
 
 
 
 
 
 
3.1.7 DICTAMEN CONJUNT DE L'ALCALDE I DEL TINENT D'ALCALDE 

D'HISENDA SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE  MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS NÚM. 5/2000, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL 
VIGENT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen conjunt de l'alcalde i del tinent d'alcalde 
d'Hisenda, del dia 11 d'abril del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions 
municipals que no poden demorar-se fins a l'exercici del 2001, i no sent 
suficient el crèdit consignat al Pressupost Municipal vigent, l'Alcalde que 
subscriu ha considerat convenient ordenar la incoació d'un expedient de 
suplements de crèdits, a fi i efecte d'habilitar el crèdit pressupostari necessari 
per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit degudament 
informat per la Intervenció municipal d'aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l'adopció dels següents 
acords: 
 
Primer. Autoritzar la concessió de suplements de crèdit amb càrrec a recursos 
generats per baixes de crèdits de despeses d'altres partides del Pressupost 
Municipal vigent no compromeses reduïbles sense pertorbació del servei 
respectiu, per finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions 
que no es poden demorar fins a l'exercici del 2001. 
 
Segon. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 5/2000 dins el 
Pressupost Municipal vigent, amb especificació de les partides pressupostàries 
que es modifiquen, en la forma que es detalla a l'annex únic a aquest 
Dictamen. 
 
Tercer. De conformitat amb allò que disposa l'article 158, en relació amb el 150, 
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, 
l'expedient 5/2000 s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la 
Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i 
presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat definitivament si 
durant el termini esmentat no s'haguessin presentat reclamacions." 
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El senyor Teixeiro i Macipe explica que es tracta d'un expedient que 
reclassifica set partides d'Altre personal de diverses unitats, per un total de 4,6 
milions de pessetes, en la posició d'Altre personal d'Administració General. 
Aquesta reclassificació és conseqüència de la modificació de la Llei 13/1995, 
de contractes de les Administracions Públiques, que es modifica per l'actual Llei 
53/1999. Aquesta modificació, pel que fa a l'Ajuntament de Manresa, suprimeix 
els contractes de serveis que es fan a persones físiques. 
Com és sabut, l'Ajuntament de Manresa desenvolupa una sèrie d'activitats de 
durada limitada, d'Acció Social, del Conservatori, de programes culturals, 
esportius, etc. que s'instrumentaven fins ara mitjançant contractes de serveis. A 
partir d'ara, s'hauran de realitzar mitjançant contractes laborals.  
La modificació d'aquesta Llei justifica aquest canvi de partides, corresponent a 
l'expedient de modificació de crèdits número 5/2000. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius (9 GMS: Sr. Jordi 
Valls, Sra. Montserrat Pons, Sr. Joaquim García, Sr. José Luís Irujo, Sr. 
Eduardo Teixeiro, Sra. Aida Guillaumet, Sr. Josep Camprubí, Sra. Anna Torres 
i Sr. Francesc Caballo; 1 GMIC-V i 3 GMERC) i 7 abstencions (6 GMCIU i 1 
GMPP: Sra. Carina Rius). 
 
4. ÀREA D'URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA 
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA D'URBANISME 
 
4.1.1 APROVAR EL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA 

GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE MANRESA. ALINEACIONS 
NUCLI ANTIC. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme del dia 
4 d'abril del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist que pel Ple de la Corporació, en sessió del dia 18 d'octubre de 1999, va 
ser aprovada provisionalment la MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL 
D'ORDENACIÓ URBANA DE MANRESA. ALINEACIONS NUCLI ANTIC, 
redactada pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb l'article 59.2 del 
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la 
legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística. 
 
Vist que l'expedient de la Modificació del Pla general va ser tramès a la 
Comissió d'Urbanisme de Barcelona, als efectes de la seva aprovació definitiva, 
de conformitat amb allò que disposa l'article 50.1.b) del Decret Legislatiu 
1/1990, de 12 de juliol. 
 
Atès que la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, en sessió del dia 22 de març 
del 2000 ha emès informe sobre aquesta Modificació del Pla general, en el 
sentit de suspendre'n la seva tramitació fins que, per tal de poder valorar 
convenientment la proposta, s'elabori un text refós, degudament verificat per 
l'òrgan que ha atorgat la seva aprovació provisional, que incorpori diverses 
observacions. 
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Atès que per part dels serveis tècnics municipals ha estat redactat un text refós 
de la Modificació, a l'efecte de donar compliment a l'acord de la Comissió 
d'Urbanisme de Barcelona. 
 
Vist l'informe emès pels serveis jurídics d'Urbanisme. 
 
El Regidor delegat d'Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la 
Comissió Informativa d'Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix, 
proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
1r. APROVAR EL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL 
D'ORDENACIÓ URBANA DE MANRESA. ALINEACIONS NUCLI ANTIC, 
redactat pels serveis tècnics municipals, a l'efecte de donar compliment a 
l'acord de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, de 22 de març del 2000. 
 
2n. TRAMETRE el Text refós aprovat, per triplicat exemplar, a la Comissió 
d'Urbanisme de Barcelona, als efectes de la seva aprovació definitiva, d'acord 
amb el que disposa l'article 50.1.b) del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, 
pel qual s'aprova el text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria 
urbanística." 
 
El senyor García i Comas explica que aquest dictamen fa referència a un text 
refós sobre una modificació de Pla General, que es va aprovar provisionalment 
al Ple del mes d'octubre, en relació a les edificacions que es mantenien uns 
centímetres desalineades de les previsions del Pla General. Es preveia que es 
poguessin realitzar obres de manteniment, conservació i rehabilitació en 
aquestes edificacions. 
Un cop tramès l'expedient a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, aquell 
organisme va demanar tota una sèrie d'aclariments per fer més entenedor el 
document, referents al nombre d'habitatges que es poden restaurar, a com 
seria la vorera d'aquests habitatges desalineats, i així, tot un conjunt de 
modificacions tècniques. 
Per tant, considerant que no hi ha cap modificació en la part substantiva 
d'aquesta modificació del Pla General, demana el vot afirmatiu al dictamen. 
 
El senyor Llobet i Mercadé pren la paraula i diu que el GMCIU s'abstindrà en 
la votació del dictamen, per coherència amb el seu posicionament durant tot el 
procés seguit, respecte el qual ha manifestat en diverses ocasions que no 
s'havia fet d'una manera prou correcta. En aquest sentit, el senyor García ha fet 
referència, tal com també consta en el dictamen, que la Comissió d'Urbanisme 
de Barcelona acorda suspendre la tramitació de l'expedient fins que s'elabori un 
text refós que incorpori diverses observacions. 
El GMCIU havia demanat que s'elaborés un estudi més acurat abans de 
plantejar l'aprovació que ha hagut de ser modificada per la Comissió 
d'Urbanisme, i el tema no ha nascut prou bé, ja que l'expedient de modificació 
surt després d'atorgar una primera llicència sobre aquest tema. 
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 16 vots afirmatius (10 GMS, 1 
GMIC-V, 3 GMERC i 2 GMPP) i 6 abstencions (GMCIU) i, per tant, amb el 
quòrum que determina l'article 47.3.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases de règim local, i 112.3.k) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal 
i de règim local de Catalunya. 
 
4.1.2 DONAR-SE PER ASSABENTAT AQUEST PLE CORPORATIU I 

RATIFICAR EL CONVENI URBANÍSTIC SIGNAT EN DATA 5 D'ABRIL 
DE 2000, ENTRE L'AJUNTAMENT DE MANRESA I LA SOCIETAT 
PROMOTORA MANRESANA DE VIVIENDAS SOCIALES SA,  
REFERENT AL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC DEL SECTOR 
ANOMENAT LA TALAIA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme del dia 
5 d'abril del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que en data 10 de gener de 1978, Promotora Manresana de Viviendas 
Sociales SA (PMVS SA), sol·licità llicència municipal d’obres per a la 
construcció de 160 habitatges i 20 locals comercials en uns terrenys de la seva 
propietat, al sector conegut amb el nom de La Talaia, la qual fou denegada en 
base a què els terrenys en qüestió es trobaven inclosos dins d’un àmbit de 
suspensió de llicències amb motiu de la futura revisió del Pla general 
d’ordenació urbana.  
 
Atès que en data 9 de juny de 1978 la Comissió Provincial d’Urbanisme va 
atorgar l’esmentada llicència, en via de subrogació, reduint el nombre 
d’habitatges a construir fins a un màxim de 120, la qual fou objecte de recurs 
d’apel·lació interposat per l’Ajuntament de Manresa, desestimat posteriorment 
pel Tribunal Suprem.  
 
Atès que en data 19 de desembre de 1988 s’aprovà definitivament l’expedient 
de Revisió del Programa d’actuació urbanística, Modificacions i Adequació del 
Pla general d’ordenació, el qual classificà els terrenys de PMVS SA com a sòl 
urbanitzable programat i els qualificà com a equipament educatiu.  
 
Atès que en data 19 de febrer de 1992 el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, estimant un recurs interposat per PMVS SA contra la Revisió del 
Programa d’actuació urbanística, Modificacions i Adequació del Pla general 
d’ordenació, declarà la condició de sòl urbà dels terrenys en qüestió, sense 
precisar-ne, però, la seva qualificació com a residencials, i que aquesta 
Sentència va ser recorreguda en apel·lació per la mateixa PMVS SA. 
 
Atès que en data 15 de juny de 1998, el Tribunal Suprem va estimar el recurs 
d’apel·lació presentat per PMVS SA (núm. 6327/1992), i va declarar 
l’obligatorietat de qualificar els terrenys com a sòl urbà residencial. 
 
Atès que per tal de donar compliment a l’esmentada sentència del Tribunal 
Suprem, i amb la voluntat de trobar solucions negociades a l’exercici dels drets 
que, en virtut d’aquesta, corresponen a Promotora Manresana de Viviendas 
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Sociales SA, en data 5 d’abril del 2000 ha estat subscrit un conveni per al 
desenvolupament urbanístic del sector anomenat la Talaia.  
 
Atès el principi de llibertat contractual, en el sentit que l’Administració pot 
assumir qualsevol obligació que no resulti contrària a l’ordenament jurídic, 
sense que es constati l’existència d’infraccions en el redactat del conveni 
urbanístic objecte del present dictamen. 
 
Atès que en el pacte vuitè de l’esmentat conveni es condiciona la validesa dels 
compromisos subscrits per l’Ajuntament de Manresa, a la seva posterior 
ratificació pel Ple de la Corporació.  
 
Vist l’informe favorable pels serveis jurídics d’Urbanisme. 
 
El Regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la 
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix, 
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
DONAR-SE PER ASSABENTAT aquest Ple corporatiu i RATIFICAR el conveni 
urbanístic signat en data 5 d’abril del 2000, entre l’Ajuntament de Manresa i la 
societat PROMOTORA MANRESANA DE VIVIENDAS SOCIALES SA, a 
l’efecte de donar compliment a la Sentència del Tribunal Suprem de data 15 de 
juny de 1998 i, en virtut d’aquesta, establir els paràmetres per al 
desenvolupament urbanístic del sector anomenat La Talaia." 
 
El senyor García i Comas explica que es tracta de la ratificació d'un conveni 
que prové d'una sentència del Tribunal Suprem. 
En el fons, el conveni recull la sentència i modifica les seves consideracions per 
fer-la molt més favorable als interessos de la ciutat.  
La sentència és de l'any 1978, és a dir, abans de l'aprovació del Pla General 
que es va elaborar abans del naixement dels ajuntaments democràtics l'any 
1982. 
L'any 1978 la societat Promotora Manresana de Viviendas Sociales, S.A. va 
demanar llicència al sector de la Talaia, situat a la part superior de l'Escola 
Politècnica, per a la construcció de 160 habitatges i 20 locals comercials. 
L'Ajuntament de Manresa li va denegar la llicència perquè en aquell moment 
s'estava redactant el Pla General d'Ordenació Urbana i hi havia una suspensió 
de llicències aprovada. Posteriorment, al mes de juny de 1978, la Comissió 
Provincial d'Urbanisme de Barcelona va subrogar la potestat d'atorgar la 
llicència i en va aprovar una altra per a 120 habitatges. A partir d'aquell 
moment, es va iniciar una discussió als Tribunals sobre aquestes llicències. 
Paral.lelament, el Pla General d'Ordenació de l'any 1982, va qualificar aquells 
terrenys com a equipament públic, i així ho qualifica, malgrat que ho modifica 
substancialment, una modificació de Pla General que s'aprova l'any 1988. La 
diferència amb aquest cas, és que l'any 1988 els equipaments es van 
incorporar en el Pla de Bases de Manresa, com a una cessió de terreny del 
mateix Pla. A partir d'aquí, hi ha una sentència del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya que va declarar vàlida la llicència de l'any 1992 i una altra del 
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Tribunal Suprem que va declarar qualificar aquests terrenys com de sòl 
urbanitzable de tipus residencial, i que va arribar a l'Ajuntament l'any 1998. 
L'Ajuntament ha ajustat la llicència per convenir amb els propietaris i 
aconseguir que l'impacte residencial en aquell sector sigui el menor possible, 
per a la qual cosa s'ha reduït l'edificabilitat prevista, passant de 12.000 metres 
aproximadament a 8.160 metres de sostre, i s'han incorporat tot un conjunt de 
terrenys de cessió viària de zona verda i obligatoris d'urbanitzar, concretament, 
són 4.945 metres, que és una quantitat considerable de terreny que ha de ser 
urbanitzada. També s'ha definit l'alçada dels habitatges a baixos més quatre i el 
propietari del terreny renuncia a qualsevol dret a reclamar posteriors 
indemnitzacions, a interposar nous recursos sobre aquesta llicència i, per tant, 
a no demanar ni lucre cessant ni cap tipus de dany emergent sobre la llicència. 
Demana el vot afirmatiu a la ratificació d'aquest conveni, respecte el qual en 
propers sessions del Ple es donarà compliment, ja que, en el fons, es demana 
una modificació del Pla General. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 22 membres 
presents. 
 
5. ÀREA DE SERVEIS D'ACCIÓ CIUTADANA 
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA 
 
5.1.1 PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ DE L’ASSUMPTE A 

L’ORDRE DEL DIA, PER NO HAVER ESTAT SOTMÈS A INFORME 
PRECEPTIU DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA CORRESPONENT, PER 
RAONS D’URGÈNCIA, DE CONFORMITAT AMB ALLÒ QUE DISPOSA 
L’ART. 82.3 DEL ROF, APROVAT PER RD 2568/1986, DE 28 DE 
NOVEMBRE, ENTRAR EN EL CONEIXEMENT, DEBAT I VOTACIÓ DE 
L’ASSUMPTE SEGÜENT: CREAR LA COMISSIÓ CIUTADANA 
ENCARREGADA DE L'ORGANITZACIÓ DE LA FESTA MAJOR DE 
MANRESA 2000. 

 
L’alcalde disposa la votació de la prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte 
5.1.1 a l’ordre del dia per raons d’urgència, la qual s’aprova per unanimitat dels 
22 membres presents. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura del dia 11 
d'abril del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que com cada any, s'ha vist la necessitat de procedir a efectuar tots els 
actes preparatoris per a la celebració de la Festa Major d'enguany. 
 
Atès que l'Ajuntament de Manresa vol celebrar la Festa Major 2000 buscant el 
més ampli ressò popular, fomentant el sentit de la col·laboració i la participació 
ciutadana. 
 
Atès el que disposa l'article 45 del Reglament Orgànic Municipal, sobre la 
creació d'òrgans de participació ciutadana. 
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Per tot això, el Tinent d'Alcalde Delegat de Cultura proposa al Ple de la 
Corporació l'adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Crear la Comissió Ciutadana encarregada de l'Organització de la Festa Major 
de Manresa 2000, i que quedarà integrada per les següents persones: 
 
PRESIDENT: Esteve Porta i Barris (DNI 39.312.749) 
  

TRESORERA: Meritxell Anaya i Moix (DNI 39.368.326) 
  

VOCALS:  
  

· Xavier Victori i Blaya (DNI 39.355.676) 
· Rosa Taulés i Mases  (DNI 39.314.085) 
· Montserrat Diaz i Grau (DNI 39.354.081) 
· Jordi Ferrer i Rial (DNI 39.275.517) 
· Salvador Portabella i Ballester (DNI 39.293.611) 
· Jordi Grau i Bosch (DNI 39.365.808) 
  
Representants de l'Ajuntament:  
  
· Ramon Fontdevila i Subirana -Tinent d'Alcalde Delegat de Cultura- 
  
Tècnics municipals:  
  
· Assumpta Bermúdez i Sanz - Cap de Grup de Festes i Cultura Popular- 
· Jordi Cesar i Serrano - Representant de la Policia Local- 
  
SECRETÀRIA: Rosa M. Perramon i Serra (DNI  39.353.974)              " 
 
El senyor Fontdevila i Subirana pren la paraula i diu que, malgrat que tot just 
comença la Setmana Santa, és bo que pensem en la Festa Major. Per això, 
manifestant, en primer lloc, la disculpa per haver hagut d'utilitzar un 
procediment d'urgència per aprovar aquest dictamen, voldria fer avinent que 
aquest any 2000, arran de la matinal de debat que hi va haver en relació a la 
Festa Major, s'ha produït un relleu, potser més important del que era habitual 
durant els darrers anys, en la composició de la Comissió Ciutadana 
encarregada d'organitzar la Festa Major. 
La Comissió ja està formada i ja fa algunes setmanes que es reuneix, i els seus 
membres han demanat que se'ls deixi fer un cert rodatge en la dinàmica de 
grup abans de fer públiques les línies mestres de la Festa Major de l'any 2000. 
En qualsevol cas, la Festa Major se celebrarà a finals d'agost, commemorant el 
trasllat dels Cossos Sants i aquest any s'escau que l'últim dissabte d'agost és el 
dia 26, per tant, encara queda un marge de dies festius a la nostra ciutat. Des 
del dia 19 aproximadament, amb la celebració del Correaigua, fins el dia 28, es 
programarà amb normalitat la Festa Major a la nostra ciutat.  
Respecte a la composició de la Comissió Ciutadana, es continua amb la 
tradició d'integrar-la per persones que han fet un recorregut en la vida 
associativa de Manresa i que en formen part a títol individual, i es reclamen els 
uns als altres, perquè es coneixen, per la seva amistat i per la seva confiança, 
a l'hora d'organitzar la Comissió. Per tant, no es tracta d'una Comissió 
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organitzada pel regidor, sinó que s'autoorganitza, a poc a poc,  entre membres 
que ja hi eren l'any passat, com és el cas de la senyora Montserrat Díaz, que 
és una de les vocals; altres membres que n'havien format part en anys 
anteriors, com és el cas del senyor Xavier Victori i el del senyor Salvador 
Portabella; altres que han participat en la darrera moguda Manresa cap al 
2000, com ara el senyor Esteve Porta i Barris, que n'és el president; i altres 
membres que no voldria oblidar d'anomenar, com són ara la tresorera de la 
Comissió, senyora Meritxell Anaya; els vocals, senyora Rosa Taulés i els 
senyors Jordi Ferrer i Jordi Grau; i la presidenta senyora Rosa Maria Perramon 
i Serra. 
Hi ha persones que, malgrat no constar en el dictamen, han preparat el relleu 
de la Comissió, han col.laborat en les matinals de debat sobre la Festa Major i 
s'han compromès a participar-hi decididament, com són ara la senyora 
Montserrat Gibert i el senyor Marc Torras, que continuarà vinculat a alguns 
temes de la Festa Major, voluntàriament perquè li agrada.  
Finalment, voldria manifestar l'agraïment als membres de l'anterior Comissió, 
com són ara el senyor Ignasi Muncunill Roca, les senyores Maria Teresa i 
Montserrat Clotet, el senyor Ernest Larroya, per la seva dedicació durant el 
passat estiu i fins el mes de febrer en què es va veure la necessitat d'un relleu. 
I, com a nota particular i curiosa, però important, d'entre els tècnics municipals, 
també cal agrair la presència del representant de la Policia Local, senyor Jordi 
César i Serrano, que durant els darrers anys ha anat desenvolupant un 
aprenentatge al costat del representant de la Policia Local, senyor Carles 
Muñoz i Tobias, el qual realitzarà tasques de suport i tampoc consta al 
dictamen, però es tracta d'una persona amb gran experiència, que fa molts 
anys que s'hi dedica i que ha prestat, molt sovint, un suport més que 
inestimable en la programació de la Festa Major.  
En qualsevol cas, com és tradicional, amb la creació de la Comissió, comença 
la Festa Major, i està satisfet que s'hagi pogut constituir, malgrat que sigui al 
mes d'abril. 
 
El senyor Llobet i Mercadé pren la paraula i diu que el GMCIU votarà 
afirmativament el dictamen, però voldria dir que, malgrat que el senyor 
Fontdevila ha començat la seva intervenció dient que tot just som a la Setmana 
Santa, té la sensació que es va una mica tard en la constitució d'aquesta 
Comissió, sensació potser provocada perquè s'ha seguit el procediment 
d'urgència. Malgrat que pugui semblar que és molt aviat per preparar la Festa 
Major, el senyor Fontdevila sap que no ho és.  
De totes maneres, el senyor Fontdevila l'ha tranquil.litzat quan ha dit que la 
Comissió ja funciona des de fa algunes setmanes. Una cosa és en quin 
moment farà públics els seus plantejaments, i una altra, és que ja comenci a 
treballar perquè hi ha hagut molta renovació de membres. 
El senyor Fontdevila ha explicat que la renovació de la Comissió ha estat 
possiblement fruit de la matinal de debat sobre la Festa Major.  
Voldria preguntar si per a la Festa Major de l'any 2000 se seguiran les 
conclusions fonamentals a les quals es va arribar en la matinal de debat, o bé 
si es podria parlar d'una Festa Major de transició. 
Per acabar, vol manifestar l'adhesió del GMCIU a l'agraïment expressat pel 
senyor Fontdevila als membres de la Comissió de la Festa Major de l'any 1999 i 
també, per avançat, als qui en formaran part durant aquest any. 
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El senyor Fontdevila i Subirana intervé dient que és conscient que es va just 
de temps per preparar la Festa Major i, per això, no fa gaires setmanes que 
s'ha reunit la Comissió al complet, i ha fet referència a la Setmana Santa per si 
algú troba frívol que en una setmana que hauria de ser de reflexió i contenció, 
l'Ajuntament ja estigui pensant en termes de disbauxa lúdica del mes d'estiu. 
Respecte al comentari del senyor Llobet, no es veu amb cor de dir si hi haurà 
transició o una gran renovació perquè ha assistit a les primeres reunions, però 
ell seria més aviat qui tindrà tendència a una posició més conservadora i, per 
això, mira d'aguantar-se i ja es veurà quin és el resultat de tot plegat; no cal dir 
que quan es troba persones iniciades en la dinàmica de grup, amb tradició 
associativa i, per tant, que sap el que toca, però que té moltes ganes de fer 
coses, la perspectiva és revolucionària i probablement es quedi en una situació 
de transició. Malgrat això, és bo que s'hagi produït aquesta renovació, i, per les 
persones que ara formen part de la Comissió, es pot observar que conflueixen 
tradicions d'entitats diferents d'altres anys, en els quals hi havia una tradició 
més de Xàldiga. 
Cal, doncs, estar a l'expectativa dels resultats i demana el vot afirmatiu a 
aquest dictamen i, sobretot, el suport de tots per a una bona Festa Major. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 22 membres 
presents i, per tant, amb el quòrum que determina l'article 112.3.b) de la Llei 
8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, en concordança 
amb l'article 46.2.b) de la mateixa Llei i l'article 45 del ROM. 
 
5.2 REGIDORIA DELEGADA D'ENSENYAMENT I SERVEIS SOCIALS 
 
5.2.1 RECUPERAR EL PLE DOMINI DE DOS HABITATGES DEL CARRER 

MESTRE ALBAGÉS, NÚMERO 4-6, DONAT QUE HAN DEIXAT DE 
COMPLIR LA SEVA FUNCIÓ ESCOLAR I ACTUALITZAR 
L'INVENTARI GENERAL CONSOLIDAT DE BÉNS, DRETS I 
OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Ensenyament i 
Serveis Socials del dia 10 de març del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que l’Ajuntament de Manresa és titular d’un immoble situat al carrer 
Mestre Albagés núm. 4-6 de Manresa, que figura anotat al full 112.a.10 de 
l’Inventari general consolidat de béns, drets i obligacions d’aquest Ajuntament , 
en el qual s’hi troben uns habitatges per a mestres, qualificats jurídicament com 
a béns de domini públic, adscrits al servei públic d’ensenyament. 
 
Atès que aquests habitatges han quedat deshabitats i tenen més de 25 anys 
d’antiguitat, per la qual cosa concorre el supòsit de desafectació previst a 
l’article 5.1 lletra g del Decret 212/1994, de 26 de juliol, pel qual es regula el 
procediment d'autorització prèvia a la desafectació d'edificis públics escolars de 
titularitat municipal. 
 
Atès que a l’Ajuntament li és necessari disposar d’habitatges per a usos 
socials, per la qual cosa s’han de desafectar del servei públic els habitatges 
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que a continuació es relacionen amb l’objecte d’esdevenir béns patrimonials del 
municipi: 
 
· Carrer Mestre Albagés, número 4-6, 1r. 1a. 
· Carrer Mestre Albagés, número 4-6, 3r. 2a. 
 
Atès que l’Ajuntament de Manresa, en data 30 d’octubre de 1996, va sol·licitar 
a la Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, l’autorització 
prèvia de desafectació dels pisos esmentats. 
 
Atès que en data 26 de juny de 1997 els Serveis d’Acció Ciutadana van rebre la 
resolució favorable prèvia per a procedir a la desafectació d’aquests habitatges. 
 
Atès que en data 3 de març de 2000, la cap de servei dels Serveis d’Acció 
Ciutadana va emetre un ofici pel qual sol·licitava que es procedís a la 
desafectació del servei públic dels pisos indicats, a fi d’incloure’ls en la relació 
de béns patrimonials d’aquest Ajuntament. 
 
Vist l’informe jurídic que figura a l’expedient. 
 
Per tot això, com a regidor delegat d’Ensenyament i Serveis Socials, proposo al 
Ple de la Corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Recuperar el ple domini dels habitatges que s’indiquen a continuació, 
donat que han deixat de complir la seva funció escolar i atès que es disposa de 
l’autorització prèvia del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, la qual cosa porta implícita la seva desafectació de conformitat amb 
l’article 25.1 del Reglament de patrimoni dels ens locals: 
 
· Carrer Mestre Albagés, número 4-6, 1r. 1a. 
· Carrer Mestre Albagés, número 4-6, 3r. 2a. 
 
SEGON. Actualitzar l’Inventari general consolidat de béns drets i obligacions de 
l’Ajuntament de Manresa, en relació amb l’immoble que figura al seu full 
número 112.a.10, de conformitat amb l’article 102 del Reglament de patrimoni 
dels ens locals, en el sentit de modificar l’epígraf en el qual estan anotats els 
habitatges indicats al punt anterior, a l’efecte d’anotar-los en l’epígraf 
corresponent als béns patrimonials, atesa la desafectació al servei públic 
d’ensenyament que s’ha produït. 
 
TERCER. Facultar el senyor alcalde president per a la signatura de la 
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient." 
 
El senyor Mora i Villamate explica que el sentit i la finalitat del dictamen són 
els d'incrementar el parc d'habitatges a disposició de l'Ajuntament per a usos 
socials, i, per tant, demana el vot afirmatiu. 
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 22 membres 
presents. 
 
6. ÀREA D'HISENDA 
 
L'alcalde disposa la lectura, el debat i la votació conjunts dels dictàmens 
inclosos en els punts 6.1 i 6.2 de l'ordre del dia. 
  
6.1 ESTIMAR DIVERSES SOL·LICITUDS DE BONIFICACIÓ DEL 50 % EN 

L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda del dia 29 
de març del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vistes les sol·licituds de bonificació de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal 
reguladora de l’impost, que s’especifiquen : 
 

Sol·licitant: JOAN M. SELLARES TEIXIDOR, en representació del Sr. EMILI 
VILANOVA JUNCADELLA 
Expedient: COM/006600 – ICB/000012 
Descripció obres: Repàs de façanes i canviar fusteria exterior a l’immoble de 
la Muralla Sant Francesc, 48 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: JOSÉ COMALLONGA RIBAS 
Expedient : COM/007700 – ICB/000018 
Descripció obres : Arranjar façanes de la casa Torre Riera-Mas d’en Pla.  
Benefici fiscal sol·licitat : 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: CONCEPCIÓ SELGA MIRAVITLLAS, en representació d’ENIL, 
S.A. 
Expedient: COM/008500 – ICB/000017 
Descripció obres: Arranjament de façana al C/. Sol, 5.  
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: MATILDE GARCIA GIMÉNEZ 
Expedient: COM/000400 – ICB/00001 
Descripció obres: Estucar façana a l’immoble del C/. Sant Llàtzer, 26-baixos. 
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 

 
Vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Financers. 
 
Atès que l’apartat 2 del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació 
del 50 % en la quota de l’impost les obres de millora o rehabilitació de façanes 
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en qualsevol altre indret del terme municipal, no comprés en la lletra b) de 
l’apartat 1. 
 
Atès que pels tècnics competents del Servei Urbanisme, Medi Ambient i Via 
Pública s’han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els requisits 
establerts a l’article 4-bis esmentat. 
 
Atès que les sol·licituds s’han realitzat simultàniament amb la sol·licitud de la 
llicència corresponent, de conformitat amb l’apartat 5 de l’article 4-bis de 
l’ordenança reguladora de l’impost. 
 
Atès que no s’estableix cap limitació en l’atorgament de la bonificació derivada 
de la situació urbanística de les finques, sempre que es compleixin els requisits 
relatius a la naturalesa de les obres i a la ubicació dels immobles on es 
realitzen. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de 
Comptes proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord 
següent: 
 
Estimar la sol·licitud i concedir les bonificacions en l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres que s’especifiquen : 
 

Sol·licitant: JOAN M. SELLARES TEIXIDOR, en representació del Sr. EMILI 
VILANOVA JUNCADELLA 
Expedient: COM/006600 – ICB/000012 
Descripció obres: Repàs de façanes i canviar fusteria exterior a l’immoble de 
la Muralla Sant Francesc, 48 
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: JOSÉ COMALLONGA RIBAS 
Expedient: COM/007700 – ICB/000018 
Descripció obres: Arranjar façanes de la casa Torre Riera-Mas d’en Pla.  
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: CONCEPCIÓ SELGA MIRAVITLLAS, en representació d’ENIL, 
S.A. 
Expedient: COM/008500 – ICB/000017 
Descripció obres: Arranjament de façana al C/. Sol, 5.  
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: MATILDE GARCIA GIMÉNEZ 
Expedient: COM/000400 – ICB/00001 
Descripció obres: Estucar façana a l’immoble del C/. Sant Llàtzer, 26-baixos.  
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost." 
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6.2 ESTIMAR DIVERSES SOL.LICITUDS DE BONIFICACIÓ DEL 95 % EN 

L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda del dia 29 
de març del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vistes les sol·licituds de bonificació de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal 
reguladora de l’impost, que s’especifiquen : 
 

Sol·licitant: JACOB MONTSECH VILASECA 
Expedient: COM/007600  - ICB/000018 
Descripció obres: Rehabilitació d’habitatge al C/. Sant Francesc, 11-2on.-
2na. 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: JOSÉ AGUSTIN GARRIGA CARO, en representació de la 
Comunitat de Propietaris del C/. Nou, 47 
Expedient: COM/008800  - ICB/000016 
Descripció obres: Restauració a l’arrebossat de la façana d’un immoble situat 
al C/. Nou, 47 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: SERGI ROSIQUE RODES, en representació del Sr. JUAN 
REYES JIMENEZ 
Expedient: COM/007200  - ICB/000014 
Descripció obres: Substitució de tancament exterior, així com l’arranjament 
de cuina i bany, canviant mobiliari, sanitaris, enrajolat i paviment a l’immoble 
del C/. Viladordis, 2. 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: JORDI BONET APARICIO, en representació de la Sra. 
CRISTINA COLOMA GARCIA 
Expedient: OMA/000600  - ICB/00009 
Descripció obres: Enderroc de planta sisena i rehabilitació de planta quarta i 
cinquena a l’immoble del C/. Nou, 6 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: SUSANA ESCAMILLA IBAÑEZ, en representació de LAURA, 
MANUELA, JOAN, FRANCESC MORA FONT, C.B. 
Expedient: OMA/000600  - ICB/00009 
Descripció obres: Fer instal·lació elèctrica nova al pis 1er. i 2on. de l’immoble 
dels C/. Urgell, 19 
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Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: FERNANDO QUINTIN LOPEZ, en representació 
d’EDIFICACIONS DIPÒSITS VELLS, S.A. 
Expedient: OBM/020599  - ICB/0000 
Descripció obres: Rehabilitació d’habitatge al C/. Sobrerroca, 14-1er.-2na. 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 

 
Vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Financers. 
 
Atès que l’article 4-bis, apartat 1, lletra b de l’ordenança fiscal reguladora de 
l’impost disposa que gaudiran d’una bonificació el 95 % de la quota de l’impost 
les construccions, instal·lacions i obres de reforma, reparació i rehabilitació 
d’immobles o de millora i rehabilitació de façanes del Barri Antic, delimitat al 
plànol que constitueix l’annex núm. 1 de l’ordenança reguladora de l’impost. 
 
Atès que pels tècnics competents del Servei Urbanisme, Medi Ambient i Via 
Pública s’han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els requisits 
establerts a l’article 4-bis esmentat. 
 
Atès que les sol·licituds s’han realitzat simultàniament amb la sol·licitud de la 
llicència corresponent, de conformitat amb l’apartat 5 de l’article 4-bis de 
l’ordenança reguladora de l’impost. 
 
Atès que no s’estableix cap limitació en l’atorgament de la bonificació derivada 
de la situació urbanística de les finques, sempre que es compleixin els requisits 
relatius a la naturalesa de les obres i a la ubicació dels immobles on es 
realitzen. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de 
Comptes proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels acords 
següents: 
 
Estimar les sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres que s’especifiquen : 
 

Sol·licitant: JACOB MONTSECH VILASECA 
Expedient: COM/007600  - ICB/000018 
Descripció obres: Rehabilitació d’habitatge al C/. Sant Francesc, 11-2on.-
2na. 
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de l’article 
4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: JOSÉ AGUSTIN GARRIGA CARO, en representació de la 
Comunitat de Propietaris del C/. Nou, 47 
Expedient: COM/008800  - ICB/000016 
Descripció obres: Restauració a l’arrebossat de la façana d’un immoble situat 
al C/. Nou, 47 
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Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de l’article 
4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: SERGI ROSIQUE RODES, en representació del Sr. JUAN 
REYES JIMENEZ 
Expedient: COM/007200  - ICB/000014 
Descripció obres: Substitució de tancament exterior, així com l’arranjament 
de cuina i bany, canviant mobiliari, sanitaris, enrajolat i paviment a l’immoble 
del C/. Viladordis, 2. 
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de l’article 
4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: JORDI BONET APARICIO, en representació de la Sra. 
CRISTINA COLOMA GARCIA 
Expedient: OMA/000600  - ICB/00009 
Descripció obres: Enderroc de planta sisena i rehabilitació de planta quarta i 
cinquena a l’immoble del C/. Nou, 6 
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de l’article 
4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: SUSANA ESCAMILLA IBAÑEZ, en representació de LAURA, 
MANUELA, JOAN, FRANCESC MORA FONT, C.B. 
Expedient: OMA/000600  - ICB/00009 
Descripció obres: Fer instal·lació elèctrica nova al pis 1er. i 2on. de l’immoble 
dels C/. Urgell, 19 
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de l’article 
4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: FERNANDO QUINTIN LOPEZ, en representació 
d’EDIFICACIONS DIPÒSITS VELLS, S.A. 
Expedient: OBM/020599  - ICB/0000 
Descripció obres: Rehabilitació d’habitatge al C/. Sobrerroca, 14-1er.-2na. 
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de l’article 
4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost." 

 
El senyor Teixeiro i Macipe pren la paraula i explica que el dictamen número 
6.1 fa referència a la bonificació del 50 per 100 en la quota de l'ICIO per a les 
obres de millora o rehabilitació de les façanes en qualsevol indret del terme 
municipal que no sigui el barri antic.  
Aquest dictamen comprèn quatre sol.licituds de bonificació, que s'han estimat, 
el nom i les obres de les quals ja consten al dictamen. 
El dictamen número 6.2 fa referència a la bonificació del 90 per 100 en la quota 
de l'ICIO per a les obres i rehabilitació de façanes del barri antic. En aquest 
cas, s'han presentat sis sol.licituds, que s'han estimat. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 6.1 i 6.2 de 
l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 22 membres presents. 
 
6.3 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER 

LES OBRES D'URBANITZACIÓ PROLONGACIÓ CARRER BALMES I 
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GUIFRÉ EL PILÓS (COMPLEMENTARI PROJECTE 
D'URBANITZACIÓ BASES DE MANRESA) I APROVAR 
PROVISIONALMENT L'EXPEDIENT D'ORDENACIÓ I APLICACIÓ DE 
LES CONTRIBUCIONS ESMENTADES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda del dia 29 
de març del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Per decret de l’Alcalde-President de data 3 de novembre de 1999 va aprovar-se 
inicialment el projecte d’obres d’urbanització prolongació C/. Balmes i Guifré el 
Pilós (complementari projecte d’urbanització Bases de Manresa). 
 
És evident que aquesta obra comportarà un benefici especial i individualitzable 
per a tots els propietaris de les finques colindants amb el vial, les quals 
augmentaran de valor, per raó de la dotació de serveis i de la pavimentació de la 
via. 
 
La Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, disposa 
al seu article 28, en relació amb el 30.2.a), que l’obtenció pels propietaris 
d’immobles d’un benefici o d’un augment de valor dels seus béns com a 
conseqüència de la realització d’obres públiques constitueix el fet imposable de 
les contribucions especials. 
 
L’article 31 de la mateixa Llei estableix que la base imposable de les 
contribucions especials estarà constituïda, com a màxim, pel 90 % del cost que 
l’Entitat local suporti per la realització de les obres. 
 
Atès, doncs, que en les obres d’urbanització prolongació C/. Balmes i Guifré el 
Pilós (complementari projecte d’urbanització Bases de Manresa) es donen els 
requisits que originen l’exigència de contribucions especials, es proposa 
l’aprovació d’un expedient d’ordenació i imposició de contribucions especials per 
a la realització d’aquestes obres. 
 
Quant a la base imposable, es considera adequada la seva quantificació en el 90 
% del cost suportat pel municipi. 
 
Vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Financers. 
 
Vist l'informe del Servei d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que consta a 
l’expedient. 
 
El President de la Comissió d'Hisenda i Administració proposa al Ple l'adopció 
dels acords següents: 
 
PRIMER.- Aprovar la imposició de Contribucions Especials per les obres 
d’urbanització prolongació C/. Balmes i Guifré el Pilós (complementari projecte 
d’urbanització Bases de Manresa). 
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SEGON.- Aprovar provisionalment l'expedient d'ordenació i aplicació de 
Contribucions Especials contingut en el present dictamen i els seus annexes 1 a 5 
inclusius, expressius de: 
 
 - La determinació del cost de les obres. 
 - La quantitat a repartir entre els beneficiaris. 
 - Les bases de repartiment. 
 - Les quotes assignades a cada contribuent. 
 
i que es resumeix a continuació : 
 

* Import del projecte d'execució d'obra  ....................... 65.501.876
* Cost de l'obra suportat pel municipi  .......................... 65.501.876
* Percentatge d'aplicació  .................................................... 90 %
* Base imposable  ...................................................... 58.951.688
* Suma dels mòduls de distribució  .................................... 11.057
* Preu unitari dels mòduls  .......................................... 5.331,6168
 (PTA/m2 de sostre)

 
TERCER.- Establir els terminis de cobrament de les quotes que s'especifiquen: 
 
 * 1/3 a l'inici de l'execució de les obres. 
 * 1/3 un cop s'hagi executat el 50 % del pressupost. 
 * 1/3 a l'acabament de les obres. 
 
QUART.- Exposar al públic els acords precedents al tauler d'edictes de 
l'Ajuntament, durant el termini de 30 dies, comptats a partir de la publicació de 
l'edicte corresponent al BOP, que també es publicarà a un dels diaris de major 
difusió de la província. 
 
Durant aquest termini, els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi 
les reclamacions que considerin oportunes. 
 
Si transcorregut el període no s’ha presentat cap al·legació, els acords adoptats 
quedaran aprovats definitivament, de conformitat amb l'article 17.3 de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre reguladora de les Hisendes Locals." 
 
El senyor Teixeiro i Macipe explica que és evident que el projecte d'obres 
d'urbanització Prolongació carrer Balmes comportarà un benefici especial per a 
tots els propietaris de les finques limítrofes d'aquest projecte. 
Per això, amb aquest dictamen es proposa l'aprovació de la imposició de 
contribucions especials per a les obres d'urbanització. El cost total del projecte és 
de 65,5 milions de pessetes, que és també el cost de l'obra suportat pel municipi; 
el percentatge d'aplicació és del 90 per 100 i, en conseqüència, la base 
imposable és de 58,9 milions de pessetes. 
La distribució es fa en funció dels mòduls, que tenen un preu unitari de 5.331 
pessetes. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 22 membres presents 
i, per tant, amb el quòrum que determina l'article 47.3.h) de la Llei 7/1985, de 2 
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d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 112.3.j) de la Llei 8/1987, 
de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.   
 
6.4 APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LA SUBVENCIÓ AL 

SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS CORRESPONENT A 
L'EXERCICI 1998, DE LA QUAL EN RESULTA UNA DIFERÈNCIA A 
FAVOR DE L'AJUNTAMENT D'1.278.563 PTA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda del dia 12 
d'abril del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vista la Memòria del servei públic de transport urbà de viatgers presentada per 
la societat concessionària EMPRESA CASTELLÀ, SA i la sol·licitud de 
liquidació definitiva de la subvenció del servei corresponent a l'exercici 1998. 
 
Vist l'informe emès pel Cap dels Serveis Financers. 
 
Vist l'informe emès pel Cap del Subservei d'Obres i Manteniments. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especials de 
Comptes proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Aprovar la liquidació definitiva de la subvenció al servei de transport urbà de 
viatgers corresponent a l'exercici 1998, de conformitat amb l'annex únic a 
aquest dictamen, de la que en resulta una diferència a favor de l'Ajuntament 
d’1.278.563 pessetes (UN MILIÓ DUES-CENTES SETANTA-VUIT MIL CINC-
CENTES SEIXANTA-TRES PESSETES), que el concessionari haurà de fer 
efectiva en el termini d’un mes a partir de la recepció de la notificació d’aquest 
acord, a la Tresoreria de l’Ajuntament (Plaça Major, 6, planta baixa, de 9:00 a 
13:30 hores)." 
 
El senyor Teixeiro i Macipe explica que aquesta proposta de liquidació està 
elaborada a partir dels mateixos criteris aplicats per a les liquidacions dels 
exercicis 1996 i 1997. 
Aquesta proposta de liquidació es basa en un compte d'explotació amb les 
dades següents: despeses: 161,8 milions de pessetes i el detall correspon a tot 
el detall del compte d'explotació; ingressos: 83,4 milions de pessetes, que 
corresponen a bitllets, targetes i publicitat i, en conseqüència, és necessària 
una subvenció a l'explotació de 78,4 milions de pessetes. 
Cal també aplicar, quan procedeixi, una subvenció-incentiu a la gestió sempre 
que es produeixi una millora de la ràtio anual de viatgers transportats per 
quilòmetre de servei. La ràtio corresponent a l'exercici del 1997 va ser de 3,8 i 
la de l'exercici del 1998 ha estat de 3,5. En conseqüència, la ràtio del 1998 és 
inferior a la del 1997 i, per tant, no procedeix reconèixer cap subvenció 
complementària.  
Per últim, com a conseqüència de la modificació de la Llei de l'IVA pel que fa a 
la deducció de l'IVA suportat i les subvencions, la corresponent prorrata de 
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l'IVA ha de ser assumida també per l'Ajuntament, la qual, per a aquest exercici 
es quantifica en 2,9 milions de pessetes.  
En resum, la subvenció que ha comentat anteriorment de 78,4 milions de 
pessetes, sumada amb la prorrata de l'IVA del 2,9 dóna els 81,3 milions de 
pessetes que cal subvencionar. 
Donat que les subvencions mensuals de l'any han estat superiors, correspon 
una liquidació a favor de l'Ajuntament d'1,3 milions de pessetes. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 22 membres 
presents. 
 
6.5 APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 5 

DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA 
UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE TERRENYS I SEPULTURES DEL 
CEMENTIRI MUNICIPAL. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda del dia 6 
d'abril del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que aquest any s’ha previst realitzar la construcció d’un nou bloc de 200 
nínxols al Cementiri Municipal. 
 
Atès que el projecte d’obra municipal ha estat aprovat definitivament en data 
08/03/2000. 
 
Atès que en aquests moment es preveu que la disponibilitat de nínxols buits 
sigui insuficient per poder atendre les necessitats de serveis d’enterraments 
que es pugui produir a partir del mes de juny. 
 
Atès que és necessària l'aprovació d'una nova  tarifa de la taxa  per a la 
utilització privativa o aprofitament especial d'aquests nínxols, en règim de 
concessió administrativa a 50 i a 5 anys. 
 
Vista la memòria econòmico-financera que consta a l'expedient. 
 
El president de la Comissió  Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de 
Comptes proposa al Ple l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer: Aprovar provisionalment la modificació de l’article 5 de l’ordenança 
fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de terrenys i sepultures del 
cementiri municipal, consistent en la creació d’una nova tarifa per la utilització 
de nínxols en règim de concessió administrativa per un termini de 5 anys i una 
nova tarifa per la utilització de nínxols en règim de concessió administrativa per 
un termini de 50 anys: 
 
EPÍGRAF TARIFA

(en pessetes)
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2. Utilització de nínxols en règim de concessió administrativa, per un termini 
de 5 anys, per cada període anual o fracció: 

 
2.9. Secció Santa Clara 

Nínxols de primera filera  ................................................... 19.056
Nínxols de segona filera  ................................................... 17.149
Nínxols de tercera filera  .................................................... 14.292
Nínxols de quarta filera  .................................................... 12.387
Nínxols de cinquena filera  ................................................. 9.528

 
EPÍGRAF TARIFA

(en pessetes)
 
3. Utilització de nínxols en règim de concessió administrativa, per un termini 

de 50 anys: 
3.9. Secció Santa Clara 

Nínxols de primera filera 283.193
Nínxols de segona filera 214.373
Nínxols de tercera filera 178.644
Nínxols de quarta filera 154.825
Nínxols de cinquena filera 119.096

 
Segon: Exposar al públic l’acord precedent al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, 
durant trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del 
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, el qual també es 
publicarà  en un diari dels de més difusió de la província. En aquest termini els 
interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
creguin oportunes. Transcorregut aquest període sense que s'hi hagi formulat 
cap reclamació o al·legació, l’acord adoptat restarà aprovat definitivament. 
 
Tercer.- En cas de no haver-se produït reclamacions o al·legacions, publicar al 
Butlletí Oficial de la Província l’acord elevat a definitiu i el text íntegre de l’acord 
aprovat, que entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació." 
 
Donat que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el 
dictamen directament a votació i s'aprova per unanimitat dels 22 membres 
presents i, per tant, amb el quòrum que determina l'article 47.3.h) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 112.3.j) de 
la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya. 
 
7. PROPOSICIONS 
 
7.1 PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS ERC, IC-V I CIU, EN 

DEFENSA DEL RECTOR DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I 
LA LLENGUA CATALANA. 

 
El secretari dóna compte de la proposició del dia 13 d'abril del 2000 que, 
transcrita, diu el següent: 
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"El rector de la Universitat Rovira i Virgili, Lluís Arola, serà jutjat a l'Audiència de 
Tarragona i podria ser inhabilitat durant 10 anys per al càrrec per haver 
defensat el català. Les greus acusacions que recauen en la màxima autoritat de 
la URV i el coordinador de les proves d'accés a la universitat (PAAU), Joan 
Igual, poden tenir fatals conseqüències per a les seves trajectòries 
professionals. Per això és important  solidaritzar-se amb el màxim representant 
de la universitat en un moment tan difícil per a ell i per a la normalització de la 
llengua catalana a la URV i, en el conjunt de les universitats públiques 
catalanes. Cal tenir present que també el reglament d’usos lingüístics de la 
URV troba al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
Per tot això, encara més, convé denunciar una nova ofensiva contra la nostra 
llengua que la fa víctima de persecució judicial amb un objectiu últim: limitar-ne 
novament el seu ús mitjançant una nova reforma de la llei de política lingüística. 
  
Per tots aquests motius, els grups sotasignats proposen l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS 
 
1. Encoratjar les universitats catalanes, i especialment la URV, a continuar la 

política de normalització lingüística que en aquests moments un sector 
minoritari de la universitat i la societat volen estroncar : la URV ha 
demostrat, amb l'elaboració d'un reglament per fer avançar l'ús del català, 
la voluntat de normalitzar la llengua en l'ensenyament superior i de 
desplegar amb celeritat la llei de política lingüística aprovada pel Parlament 
de Catalunya.  

 
2. Manifestar públicament, amb el màxim respecte pel treball dels jutges i les 

seves decisions, que aplicar les normes lingüístiques de la Generalitat no 
és constitutiu de cap falta administrativa, i menys de cap delicte penal que 
es castigui amb penes d'inhabilitació.  Al capdavall, els mandataris de la 
URV han complert escrupolosament les normatives lingüístiques 
elaborades per la Generalitat de Catalunya. 

  
3. Fer arribar al portaveu del govern central el rebuig a la seva voluntat 

recentment expressada de tornar a debatre la Llei de política lingüística –
aprovada amb el 80% dels vots del Parlament! - que no fa sinó insistir a 
polititzar malintencionadament i restrictiva el debat sobre la llengua 
catalana." 

 
A continuació, el secretari dóna compte de l'esmena de substitució presentada 
pel GMS el dia 17 d'abril del 2000 que, transcrita, diu el següent: 
 
"Substituir la proposició 7.1 presentada pels grups municipals d'ERC, IC-V i CiU 
pel següent text: 
 
Atès que, amb data 21 de desembre de 1999, va ser admesa a tràmit a la Mesa 
del Parlament de Catalunya una Proposició no de Llei sobre el Reglament 
d'usos lingüístics de la Universitat Rovira i Virgili a proposta dels grups 



 72

parlamentaris de ERC, CiU, Socialistes-Ciutadans pels Canvi, IC-V, el contingut 
de la qual, és el següent: 
 
"L'article 27.10 de la Constitució reconeix l'autonomia de les universitats, 
concepte que és desenvolupat pels títols orgànics-preliminar, quart i vuitè- de la 
Llei 11/1983, del 25 d'agost, de reforma universitària. 
 
L'autonomia universitària té, com a aspectes fonamentals l'estatutari o de 
govern, l'acadèmic, el financer i la selecció i promoció del professorat, tal com 
ho afirma l'article 3 de la Llei de reforma universitària. 
 
La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, en el seu article 22.2, 
assenyala textualment: "El Govern de la Generalitat, les universitats i les 
institucions d'ensenyament superior, en l'àmbit de les competències 
respectives, han d'adoptar les mesures pertinents per tal de garantir i fomentar 
l'ús de la llengua catalana en tots els àmbits de les activitats docents, no 
docents i de recerca, incloses les lectures de tesis doctorals i la realització 
d'oposicions". 
 
És en compliment d'aquesta Llei del Parlament de Catalunya i, en conformitat 
amb l'autonomia universitària que el Claustre de la Universitat Rovira i Virgili va 
aprovar el "Reglament d'usos lingüístics" d'aquesta Universitat, que ha estat 
objecte d'una campanya estructurada que l'ha volgut combatre des d'accions 
judicials i actuacions polítiques, amb la voluntat de constrènyer els acords 
lliures del màxim òrgan representatiu de la comunitat universitària de la Rovira i 
Virgili i d'impedir l'acompliment del mandat legal. 
 
És per això que es presenta la següent: 
 
PROPOSICIÓ NO DE LLEI 
 
El Parlament de Catalunya reconeix com a concordant amb la Llei 1/1998, de 7 
de gener, de política lingüística i amb l'autonomia universitària, establerta per la 
Constitució i desenvolupada per la Llei 11/1983, de 25 d'agost, de reforma 
universitària, el "reglament d'usos lingüístics" aprovat pel Claustre de la 
Universitat Rovira i Virgili i blasma els intents externs d'impedir el compliment 
de l'acord d'aquest òrgan de representació democràtica i estatutària de la 
comunitat universitària." 
 
Atès que, amb data 6 d'abril de 2000, la Comissió de Política Cultural va 
estudiar el text de la proposició no de Llei esmentada al paràgraf anterior i va 
adoptar una Resolució, el contingut de la qual és el següent: 
 
El Parlament de Catalunya, reconeix com a concordant amb la Llei 1/1998, de 7 
de gener, de política lingüística i amb l'autonomia universitària, establerta per la 
Constitució i desenvolupada per la Llei 11/1983, de 25 d'agost, de reforma 
universitària, el "reglament d'usos lingüístics" aprovat pel Claustre de la 
Universitat Rovira i Virgili i blasma els intents externs d'impedir el compliment 
de l'acord d'aquest òrgan de representació democràtica i estatutària de la 
comunitat universitària." 
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Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent acord: 
 
Adherir-se a la Resolució aprovada per la Comissió de Política Cultural del 
Parlament de Catalunya, en data 6 d'abril de 2000, i trametre el present acord 
als diferents organismes i entitats competents per al seu coneixement i efectes 
oportuns." 
 
El senyor Fontdevila i Subirana pren la paraula i diu que el GMERC va 
decidir portar al Ple de la Corporació una proposició en defensa del rector de la 
Universitat Rovira i Virgili i la llengua catalana per considerar que durant els 
darrers mesos havien passat prou coses, en aquest cas, entre Tarragona i 
Reus, a la Universitat Rovira i Virgili, que feien pensar que allà s'estava 
penalitzant l'aplicació de la Llei de política lingüística de Catalunya. 
Per una banda, l'any passat es va produir la suspensió cautelar d'un reglament 
d'usos lingüístics, que havia aprovat el claustre de la Universitat Rovira i Virgili, 
i, per una altra, recentment hi ha hagut una acusació de prevaricació contra el 
rector senyor Lluís Arola i contra el coordinador de selectivitat d'aquella 
Universitat per haver exclòs de les proves de correcció una professora, per 
unes determinades actituds lingüístiques. 
Avui, aquests dos senyors s'enfronten a una petició d'inhabilitació per vuit o deu 
anys, depenent de les fons d'informació, la qual cosa constitueix la segona 
manifestació clara del fet que la política lingüística que s'està portant a terme a 
Catalunya, concretament en l'àrea del Tarragonès, està passant per una època 
de persecució, per dir-ho clarament. 
Per tant, no tan sols pel primer punt, sobre la suspensió cautelar del Reglament 
d'usos lingüístics de la Universitat Rovira i Virgili, sinó també pel segon punt, 
relatiu a l'acusació de prevaricació que han rebut les dues persones 
esmentades, el GMERC ha considerat que era bo posicionar-se amb una certa 
fermesa, ja que, de vegades, són els mateixos ciutadans qui han de defensar la 
llengua i garantir allò que les lleis reconeixen. 
Per tant, amb total i escrupolós respecte al treball i a les decisions dels jutges, 
considera que les normes lingüístiques aprovades per la Generalitat de 
Catalunya no han de ser objecte de falta administrativa i, molt menys, s'han de 
portar les coses com en aquest darrer episodi, és a dir, d'acusació per via 
penal, considerant-les com a delictes. 
Per aquests dos punts, perquè l'escenari és diferent a partir del dia 12 de març, 
perquè vam poder llegir i escoltar que el portaveu del govern central en 
funcions ha manifestat la necessitat o la possibilitat de tornar a debatre la Llei 
de política lingüística que va aprovar el 80 per 100 dels vots del nostre 
Parlament, sense tenir en compte els d'Esquerra Republicana, i finalment, 
perquè li sembla que hi ha prou indicis que la qüestió lingüística al nostre país 
torna a ser utilitzada malintencionadament, és bo que des de l'Ajuntament 
s'adopti una postura respecte a aquest tema, no tan sols per aprovar la 
proposició, sinó també, perquè la resta de ciutadans i ciutadanes en tinguin 
consciència.  
Un cop llegida l'esmena de substitució que ha presentat el GMS, no hi té res a 
dir perquè en ella es recull una proposta de la Comissió de Política Cultural del 
Parlament de Catalunya, però, al marge del fet que es podria acceptar 
l'esmena com a primer punt de la proposició, és a dir, en comptes de: 
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Encoratjar les universitats catalanes... es podria dir: Blasmar els intents externs 
d'impedir el compliment de l'acord..., considera que només fa referència al 
Reglament d'usos lingüístics. 
El GMERC està d'acord amb la necessitat de blasmar els intents externs 
d'impedir el compliment de l'acord d'aquest òrgan de representació democràtica 
i estatutària de la comunitat universitària, però no com a únic punt, en 
substitució a la seva proposició. 
Per això, el GMERC vol fer palès que voldria sotmetre a votació la  proposició 
que ha presentat juntament amb el GMIC-V i el GMCIU, per recollir els tres 
punts de l'acord, malgrat que, torna a dir, per descomptat, si es tracta de 
substituir el primer punt pel que va presentar la Comissió de Política Cultural, 
no hi hauria problema, però, insisteix, es fan dues coses: en primer lloc, una 
manifestació pública perquè també sigui un ingredient de reflexió dels 
ciutadans i ciutadanes, i, sobretot, no només s'està parlant de la suspensió 
cautelar del Reglament d'usos lingüístics a la Universitat Rovira i Virgili, sinó 
també dels últims fets, especialment, l'acusació per la via penal contra el rector 
d'una Universitat i el coordinador de les proves d'accés universitàries. Aquest 
són elements prou greus, que potser no estaria bé intentar resoldre passant per 
l'ombra i amb un text molt tècnic, molt críptic i de difícil explicació, malgrat que 
sigui important perquè prové del nostre Parlament. No voldria, en definitiva, 
portar proposicions a favor de la llengua catalana, que en algun punt, si només 
s'expliquessin com es fa al Ple, s'acosten més al xinès que no pas a la nostra 
llengua habitual. 
Per tant, demana el vot afirmatiu a la proposició presentada pels tres grups 
municipals. 
 
El senyor Mora i Villamate pren la paraula i diu que el GMIC-V s'adhereix 
plenament als arguments manifestats pel senyor Fontdevila, que no repetirà per 
no ser insistent.  
La posició del GMIC-V respecte a l'esmena de substitució serà la de votar-la 
negativament, no perquè estigui en contra d'una resolució del Parlament, 
òbviament, sinó perquè la finalitat de la proposició conjunta del GMERC, del 
GMIC-V i del GMCIU és la d'anar una mica més enllà del que és la pura 
resolució del Parlament, sobretot en allò que fa referència a manifestar 
públicament el suport i la solidaritat amb aquelles institucions i persones que 
estan directament afectades pel conflicte. 
 
El senyor Llobet i Mercadé pren la paraula i diu que el GMCIU voldria 
començar la seva intervenció lamentant que, una vegada més, algun sector de 
la societat hagi provat de fer llenya d'un intent de fer avançar el català, per 
posar en dubte la política de recuperació de la nostra llengua, que ve avalada, 
com ha dit el senyor Fontdevila, per una Llei aprovada pel 80 per 100 del 
Parlament. També li agradaria recordar que en la societat, quan es vol parlar 
d'una manera avançada i en nom del progrés sobre la salvaguarda de la 
riquesa natural, per una banda, i sobre el fet de discriminar els col.lectius que 
tinguin dificultats d'inserció, etc., per una altra, malauradament, no s'inclou en 
aquest discurs de progrés la discriminació positiva a favor de les llengües 
minoritàries i minoritzades, com ho és, encara per desgràcia, la llengua 
catalana.  
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Malauradament, quan ens trobem davant de proposicions com aquesta pot 
donar la impressió que només podem sortir en defensa del català amb una 
actitud a la defensiva, quan, precisament ens hauríem de convèncer tots i 
també convèncer l'opinió pública que no podem tenir aquesta actitud, ja que la 
llengua catalana està clarament en situació de desigualtat i minoritzada, si es 
compara amb la castellana. 
El GMCIU subscriu plenament els arguments que ha exposat el senyor 
Fontdevila a favor de la proposició, i, pel que fa a l'esmena, lamenta que el 
GMS l'hagi presentada, ja que no es tracta de discutir si s'està d'acord o no 
amb el que va acordar el Parlament de Catalunya, respecte a la qual cosa 
evidentment hi està d'acord, sinó que el GMCIU votarà negativament l'esmena 
per poder votar afirmativament la proposició presentada inicialment.  
 
El senyor Canongia i Gerona pren la paraula i diu que coincideix gairebé 
totalment amb els objectius que han demostrat tant el portaveu del GMCIU com 
el del GMERC, així com el portaveu del GMIC-V, amb el seu assentiment, 
sobre les motivacions que els han dut a sotmetre la proposició al Ple de la 
Corporació. Però també cal ser una mica rigorós i tenir en compte que aquest 
assumpte ha estat tractat pel Parlament de Catalunya, respecte el qual, els 
agradaria, tant a ell personalment, com també al GMS, que s'intentés no 
menysvalorar els seus acords.  
Quan un Parlament, que és l'òrgan sobirà d'aquest país i la màxima institució, 
adopta una resolució, ho fa en nom de tot el poble de Catalunya i, per tant, en 
aquell moment, la resolució passa a ser de tot el poble de Catalunya. Per això, 
considera que no té raó de ser una altre tipus de proposició que vulgui 
demostrar no se sap ben bé què; potser amb ella es vol anar una mica més 
enllà que el mateix Parlament. 
Per a ell pot ser molt curiós veure com en aquest Ple alguns grups municipals 
que han presentat la proposició al Parlament de Catalunya ara la votin en 
contra, per demostrar no se sap ben bé què; aquest li sembla un fet francament 
insòlit. No creia que s'arribés a aquest punt i estava convençut que en aquest 
Saló de Sessions la gent seria capaç d'entendre que, quan el Parlament diu 
una cosa, aquesta val per a tots, i més tenint en compte que ha estat 
proposada pels grups signants, la qual cosa és bastant contradictòria. 
Amb un tema tan significatiu com ho és el de la llengua, respecte el qual les 
interpretacions i les dobles lectures són molt fàcils, cal anar molt amb compte 
amb les afirmacions que es fan. Evidentment, entén que si algú considera que 
el Parlament parla en xinès no podrà estar d'acord amb les resolucions, però, 
que ell sàpiga, el Parlament aprova les resolucions en català i s'entén 
perfectament el que en elles es diu.  
 
El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i diu que, respecte a la 
proposició presentada pel GMERC, el GMIC-V i el GMCIU, el GMPP vol 
manifestar el següent: és molt important solidaritzar-se amb el màxim 
representant de la Universitat, com es diu en el text de la proposició, en un 
moment tan difícil per a ell, però ell es pregunta: qui s'ha solidaritzat amb la 
professora que va ser suspesa? i on són els seus drets?. Per tant, és molt 
important solidaritzar-se, però, depenent de l'interès que es tingui,  cadascú se 
solidaritza bàsicament o únicament per polititzar un bé comú de tots com ho és 
la llengua. Sap greu que es doni aquesta actitud perquè la politització dels 
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sentiments dóna lloc a fer greuges comparatius entre el que cadascú pensa i 
defensa, i el que vol i desitja. Els sentiments no es poden polititzar mai d'una 
manera tan grollera i fastigosa com es fa amb la proposició que s'ha presentat 
avui al Ple de la Corporació.  
El GMPP, evidentment, no pot votar afirmativament allò que, amb nom de no se 
sap què de la llengua que es diu en la proposició, s'utilitza simplement per sortir 
a la foto, per intentar fer-se notar i per desmarcar-se del que ha aprovat el 
Parlament de Catalunya; però també i sobretot perquè sembla que els drets 
individuals no importin, ja que suposa que la  professora que ha estat suspesa, 
per raons que ell desconeix, deu tenir els seus drets i l'únic que ha fet és 
instrumentalitzar-los amb les eines que ha posat a la seva disposició la 
democràcia. Li sembla bé que els grups municipals que han presentat la 
proposició es vulguin solidaritzar, però també haurien quedat molt bé si ho 
haguessin fet amb la pobra professora que va ser suspesa. 
El GMPP no votarà afirmativament la proposició perquè els proponents es 
converteixen alhora en jutges i botxins. 
Pel que fa a l'esmena presentada pel GMS, el GMPP ha de ser coherent i, per 
tant, li sembla perfecta la postura del GMS, que considera que si Esquerra 
Republicana de Catalunya, Convergència i Unió, Iniciativa per Catalunya, Verds 
i Socialistes-Ciutadans pel Canvi van presentar i van adoptar aquest acord al 
Parlament de Catalunya, cal seguir la mateixa pauta. En aquest sentit, donat 
que es tracta d'un tema aprovat pel Parlament de Catalunya i enllestit com a 
proposició no de Llei, el GMPP no votarà negativament l'esmena, sinó que 
s'abstindrà en la votació. 
 
El senyor Fontdevila i Subirana intervé dient que probablement era important 
presentar aquesta proposició per anar aclarint conceptes. En primer lloc, queda 
clar que no només s'està debatent la suspensió cautelar del Reglament d'usos 
lingüístics, que és el que origina la declaració del Parlament, sinó també 
l'acusació de prevaricació manifestada contra un  rector d'universitat i un 
coordinador de proves de selectivitat.  
S'ha plantejat anteriorment que si els proponents no se solidaritzen també amb 
la professora, voldrà dir que estan instrumentalitzant el tema, respecte a la qual 
cosa ha de dir que la primera en instrumentalitzar la qüestió va ser l'associació 
Convivència Cívica Catalana, anomenada popularment com de la triple 
mentida, perquè no es dedica a la convivència, no és cívica i segurament que 
els seus membres tampoc són catalans. Aquesta associació, pel règim de la 
solidaritat, va aconseguir que la professora passés per la via del contenciós 
administratiu, que és el més normal si se sentia privada d'alguns dels seus 
drets, i va transformar aquest conflicte en un procés penal. Aquesta és la 
primera solidaritat i, per tant, aquesta associació va ser la primera en 
instrumentalitzar un conflicte, respecte el qual, l'alumne que es considerava 
perjudicat no ha dit mai res perquè no es va sentir perjudicat. Però això ha estat 
així i és bo que no es faci silenci quan passen aquestes coses, perquè si això 
es troba petit i es fa la farina blana, passaran cada vegada més coses i 
l'objectiu de convertir el català en la llengua pròpia de Catalunya, a poc a poc, 
quan sembla que no passa res, s'anirà minoritzant. Aquesta és la realitat i, per 
tant, no val la paradoxa de dir que s'està instrumentalitzant la qüestió, perquè 
no ha estat aquesta la pretenció dels proponents, com tampoc ho ha estat la de 
sortir a la foto; tothom sap que hi ha una sèrie de persones que estan a favor 
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de la llengua pròpia de Catalunya accentuant el seu ús social; no cal tornar a 
sortir a la foto, però aquesta necessitat apareix quan algú instrumentalitza 
aquests fets. 
És important que això es digui amb claredat, que és el que s'intentava fer amb 
la proposició. El Parlament no parla en xinès, i ho diu pel senyor Canongia, 
però l'esmena que es presenta fa referència a l'article 27 de la Constitució i a 
l'article 22.2 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, i, si això es publiqués en forma 
d'anunci, probablement ningú passaria de la línia cinc. Respecte a la 
proposició, ha dit abans que es podria canviar el primer punt, si es veia més 
clar, dient: Blasmar els intents externs d'impedir el compliment de l'acord..., 
però cal que s'expliqui tota la història com es fa en la proposició, sense fer 
referència a la Constitució, a l'Estatut i a les lleis universitàries, com és 
necessari fer de vegades al Parlament. S'explica una història basada en la 
instrumentalització que ha fet un jutge del Tarragonès i una entitat que no està 
a favor de la convivència, no és cívica ni tampoc catalana, respecte a la qual 
alguns dels membres que la formen són destacats militants del Partit Popular. 
Per això, torna a insistir en la necessitat que l'Ajuntament de Manresa voti a 
favor d'aquesta proposició, que és més completa que la presentada al 
Parlament al desembre de 1999 i es va resoldre el 6 d'abril del 2000, abans 
que s'hagués encausat penalment a dues persones, com a conseqüència de la 
seva actuació respecte a una professora de les proves de selectivitat. No es 
demana res més; no és greu, però sí que és clar, i demana als membres 
presents a la Sala de Plens que no acabin votant una cosa, que no sap si els 
permetrà dormir més en pau, però que difícilment entendrà ningú, amb la 
voluntat de no fer feresa, ni de preocupar o molestar ningú. 
Els qui han signat la preposició consideren que el text l'entén tothom i que és 
bo que així sigui. 
Abans d'acabar, vol agrair al senyor Javaloyes que li hagi donat l'oportunitat de 
poder explicar amb tota la profunditat aquest cas pràctic d'instrumentalització 
política de la nostra llengua, que tem que no serà l'últim. 
 
El senyor Mora i Villamate intervé dient que, respecte a la intervenció del 
senyor Javaloyes, ha de dir que ell no s'ha sentit mai jutge ni botxí de ningú, 
però sí jutjat i executat quan el senyor Javaloyes ha dit que s'estava fent una 
instrumentalització fastigosa d'aquest tema.  
En qualsevol cas, considera que és una llàstima que en aquestes qüestions, 
que sembla que són prou clares i amb les quals no es pretén esmenar la plana 
del Parlament, com intenta fer veure el senyor Canongia, sinó incorporar 
elements, alguns dels quals segurament són posteriors a la resolució del 
Parlament. Es tracta, d'alguna manera, de fer una valoració més completa del 
tema, afegint altres elements que són pertinents en aquest cas. 
Per tant, seria interessant que s'esgotés la possibilitat d'arribar a un acord 
complet, incorporant, en la línia que apuntava el portaveu del GMERC, 
l'adhesió a la resolució com a un primer punt de la proposició que se sotmet 
avui a la consideració del Ple; això no la contradiria i, s'aconseguiria, d'alguna 
manera, un posicionament més complet de tots els grups municipals. 
 
El senyor Llobet i Mercadé intervé dient que el GMCIU s'afegeix a la proposta 
expressada verbalment pel portaveu del GMERC i del GMIC-V en el sentit de 
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demanar al GMS que incorpori la seva esmena, en principi de substitució, com 
a primer punt de la proposició presentada pel GMERC, GMIC-V i GMCIU. 
El senyor Fontdevila ha explicat àmpliament la qüestió de fons i, per tant, tan 
sols vol dir al senyor Canongia que, respecte a si són poc o molt rigorosos, 
cadascú intenta ser-ho tant com pot; i, pel que fa a la sobirania del Parlament, li 
ha de dir que li té tot el respecte i, tant és així, que li agrairia al GMS que no 
obligués al GMERC, al GMIC-V i al GMCIU a votar en contra d'una proposició 
del Parlament de Catalunya, presentant l'esmena, ja que és evident que els 
grups que han presentat la proposició no estan votant en contra la del 
Parlament, sinó que votaran negativament l'esmena de substitució per poder 
aprovar la proposició que han presentat, perquè creuen en una altra mena de 
sobirania, que és la que té l'Ajuntament de Manresa per fer les seves pròpies 
proposicions.  
Pel que fa a la intervenció del senyor Javaloyes, el senyor Mora ja ha fet 
referència al tema, però ell també li vol recriminar moltíssim els conceptes que 
ha utilitzat en la seva exposició i, fins i tot, demana al president que cridi 
l'atenció a qui segueixi el mateix camí; és lamentable que s'hagi de parlar de 
proposicions fastigoses o de si alguns són botxins.  
 
El senyor Canongia i Gerona intervé dient que no és voluntat del GMS obligar 
ningú a votar en contra d'allò que creu; si algú creu en una cosa, la vota 
afirmativament, cadascú és lliure de votar el que vol, com és normal en una 
democràcia. Si algú considera que, pel fet de dir una frase més del que ha dit el 
Parlament de Catalunya és necessari votar en contra del que es va dir en 
aquell òrgan, li sembla perfecte i és ben legítim, i és aquest el cas que es dóna. 
No es tracta de dir qui defensa més què, sinó de dir que nosaltres tenim un 
Parlament que el dia 6 d'abril, quan totes les causes estaven en curs, va 
aprovar una resolució. Òbviament, va ser entrada al mes de desembre, però, 
com qualsevol proposició no de llei, pot ser esmenada fins i tot pels grups 
proponents, cosa que al final no es va fer. Per tant, demana que no es diguin 
coses que no són. El Parlament de Catalunya va adoptar aquesta resolució 
perquè tots els grups signants van considerar que era la justa en el moment 
oportú, donat que, efectivament, la qüestió encara s'ha embolicat més i, quan 
s'està parlant ja d'encausaments penals, el Parlament de Catalunya i els 
representants dels ciutadans, tant al Parlament com a l'Ajuntament de 
Manresa, han de ser bastant curosos amb les resolucions que aproven, davant 
dels Tribunals. 
Li agradaria que això quedés bastant clar, perquè no es tracta de dir qui 
defensa què, sinó, senzillament, posar les coses al seu lloc. 
El senyor Fontdevila el perdonarà, però ell no es considera un superdotat, sinó 
un ciutadà del carrer, i entén perfectament la resolució del Parlament de 
Catalunya, que diu El Parlament de Catalunya reconeix com a concordant amb 
la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i amb l'autonomia 
universitària, establerta per la Constitució..., i potser no cal que continuï llegint 
perquè s'entén perfectament i no està en xinès. Quan no es vol entendre un 
text, es diu que el redactat és complex, però cal ser curós i respectuós amb els 
temes que afecten la convivència dels ciutadans, dels quals la llengua n'és un, i 
també cal ser molt respectuós amb una alta institució del país com ho és el 
Parlament de Catalunya, i se li fa un flac favor si s'entra en llibres de cavalleries 
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que ara no toquen, perquè s'entra en altres discursos que no li fan cap favor a 
la llengua catalana. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que, en primer lloc, demana als 
portaveus dels grups municipals que han presentat la proposició que acceptin 
les seves més humils disculpes per l'expressió fastigosa, emprada en la seva 
anterior intervenció; ha estat un mot malsonant, però l'ha dit sense intenció 
d'ofendre ningú. 
Malgrat això, considera que la proposició és impresentable, ja que el seu 
rerefons és que qui no estigui d'acord amb el que s'exposa al Ple de la 
Corporació, no és democràtic, i és potser per això que ha utilitzat aquella 
expressió tan inadequada. La proposició també és inoportuna perquè aquesta 
qüestió està al Tribunal Superior de Catalunya i ell creu en la justícia, i, per tant, 
està convençut que, si no toca, aquest tema no anirà a més; i també perquè 
suposa una gran desconfiança envers les institucions i el poder judicial de 
Catalunya. Espera que se sàpiga interpretar la causa de la seva expressió i, en 
tot cas, demana al senyor Fontdevila que reflexioni sobre els drets de l'alumne 
implicat, al qual se li va ocórrer demanar l'examen en castellà. El senyor 
Fontdevila sap tota la història i ell no, i, per això, li voldria preguntar si té 
coneixement que se li donés a l'alumne el qüestionari en castellà, ho diu per 
saber com van quedar els drets de l'alumne i també per allò de la solidaritat. 
Quan ha dit que els proponents són jutges i botxins, ho ha fet perquè ells han 
plantejat que s'està en contra, la qual cosa li recorda una escena patètica per a 
ell en la qual, quan a un fiscal de l'Estat se li va ocórrer demanar a un antic 
president d'un banc d'aquest país que anés a declarar, li va faltar temps per 
sortir al balcó de la plaça de Sant Jaume i dir: "catalans, ens ataquen". Ell és 
català i no se sent atacat. 
Per tant, té la sensació que alguns consideren com a enemics a tots aquells 
que no pensen com ells i respecte els quals intueixen mínimament que 
prefereixen la llengua castellana. Aquesta impressió és molt negativa i 
perjudica molt l'ús de la llengua catalana. Aquesta és la causa per la qual el 
GMPP no pot donar suport a aquest tipus d'iniciatives.  
Dit honestament i a títol personal, comparteix amb el senyor Fontdevila el seu 
comentari sobre la triple mentida; a ell també li sap molt de greu, però cal tenir 
en compte que també hi ha destacats intel.lectuals d'altres maneres de pensar 
diferents a la que ha esmentat el senyor Fontdevila, de les quals ell en forma 
part i se'n sent orgullós, que també pertanyen a aquesta triple mentida. Però 
aquest fet no constitueix un argument prou vàlid sobre el qual basar-se.  
El GMPP no donarà suport a la proposició i, pel que fa a l'esmena, tenint en 
compte que fa referència a una proposició no de llei ja aprovada, no la votarà 
negativament, però tampoc ho farà afirmativament perquè no li satisfà del tot el 
seu contingut. Per tant, s'abstindrà en la votació.  
 
El senyor Fontdevila i Subirana intervé dient que el senyor Javaloyes ha 
explicat moltes coses per manifestar que el GMPP no donarà suport a la 
proposició.  
Pel que fa als detalls sobre l'alumne de la Universitat, el senyor Javaloyes els 
pot llegir a qualsevol revista o diari. 
Per acabar, diria que, el que sap greu és que, tant si és per no ferir ningú, com 
si és per no entrar en llibres de cavalleries, el cas és que sempre s'ha d'anar 
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aguantant tot i anar amb compte de no parlar-ne. Ell considera que se n'ha de 
poder parlar amb la tranquil.litat i amb la importància amb què es parla aquest 
vespre al Ple.  
Perquè no quedin dubtes, ja que, al cap i a la fi, això constarà en acta, creu que 
és important que quedi clar que els grups que han presentat la proposició que 
són el GMCIU, el GMIC-V i el GMCIU estan d'acord amb la proposició del 
Parlament de Catalunya i insisteix en la possibilitat de substituir el paràgraf que 
ha explicat anteriorment pel punt primer de la proposició. Això ha quedat clar i 
no ho votaran en contra. La proposició, en el seu conjunt, no és de comprensió 
difícil, però segurament no és tan clara i pedagògica com la que es presentava. 
Per tant, demana que ningú malinterpreti que els tres grups que signen la 
proposició voten contra el Parlament; si ho haguessin sabut abans ho haurien 
pogut canviar per arribar a un acord, però no ha estat així, no hi ha hagut 
aquesta voluntat, i el fet de no voler entrar en llibres de cavalleries ha estat 
perjudicial durant molt anys. Aquest és el problema i potser només per això ha 
valgut la pena sotmetre al Ple aquesta proposició. 
Ara, cadascú, fent ús de la seva llibertat, pot votar la proposició presentada o 
l'esmena.  
 
Prèvia consulta de l'alcalde sobre l'ordre a seguir per a la votació de la 
proposició i de l'esmena, el secretari explica que, seguint la doctrina majoritària, 
cal votar primer l'esmena, la qual cosa és també el criteri unànimement seguit 
en aquest Ple, i de l'article 59 del ROM, que s'aplica en circumstàncies similars, 
sempre que hi ha una esmena. 
 
Sotmesa a votació l'esmena de substitució, es produeix l'empat següent: 10 
vots afirmatius (GMS), 10 vots negatius (1 GMIC-V, 3 GMERC i 6 GMCIU) i 2 
abstencions. 
 
D'acord amb l'article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases de règim local, que atorga a l'alcalde l'atribució de decidir els empats 
amb el vot de qualitat; i l'article 100.2 del ROF, que estableix que en el cas de 
votacions amb resultat d'empat s'efectuarà una nova votació i, si persistís 
l'empat, decidirà el vot de qualitat del president; l'alcalde sotmet novament a 
votació l'esmena de substitució, la qual s'aprova, amb el vot de qualitat de 
l'alcalde, per 10 vots afirmatius (GMS), 10 vots negatius (1 GMIC-V, 3 GMERC i 
6 GMCIU) i 2 abstencions. 
 
Com a conseqüència de l'aprovació de l'esmena de substitució, no se sotmet a 
votació la proposició. 
 
8. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS 
 
8.1 PREGUNTA DEL GMCIU SOBRE L'AVANTPROJECTE PER A LA 

URBANITZACIÓ DEL PARC DE CAN FONT  
 
El secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent:  
 
"En quina situació es troba l'avantprojecte per a la urbanització del parc de Can 
Font?" 
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El senyor García i Comas respon recordant als presents que el terreny que 
s'anomena Parc de Can Font prové d'un conveni urbanístic, que va ser 
incorporat al patrimoni municipal del sòl per un procés de modificació del Pla 
General. Ho diu perquè no tots els regidors presents al Ple eren a l'Ajuntament 
en l'anterior legislatura, i per això, entén que es formuli aquesta pregunta. 
El mes d'abril de l'any passat es va aprovar un conveni amb la societat Aigües 
de Manresa, S.A. perquè es fes càrrec del manteniment del Parc de Can Font. 
En aquests moments, s'està duent a terme el contingut del conveni, que, per 
una banda, obliga l'Ajuntament a posar a disposició d'aquella societat els 
terrenys necessaris per a l'ampliació de les instal.lacions, i, per una altra banda, 
Aigües de Manresa, S.A., s'encarregarà del manteniment del Parc i del 
desenvolupament d'un avantprojecte que està executant en aquest moment.  
Per tant, aquella societat està treballant en aquest sentit, per a la qual cosa ha 
fet un encàrrec a un arquitecte perquè resolgui l'avantprojecte, amb el qual es 
pretén avaluar les intervencions i com s'aniran distribuint a través de les 
diferents inversions que anirà fent cada any. 
Properament, s'enderrocaran uns edificis que hi ha en estat precari, adossats a 
la masia, per tancar-la, mentre es redacta el projecte que permetrà delimitar 
l'àmbit d'actuació, preveure com es faran les tanques del Parc i, en definitiva, 
definir la manera en què s'ha d'executar. 
Entenent que al GMCIU li interessa conèixer el detall de com es farà 
l'enjardinament d'aquell espai, es compromet personalment a sotmetre-ho a 
debat en la propera Comissió Informativa d'Urbanisme, on també es veurà en 
quin estat es troba l'avantprojecte.  
Amb aquesta explicació, dóna per contestada la pregunta respecte a la situació 
en què es troba l'avantprojecte del Parc de Can Font. 
 
8.2 PREGUNTA DEL GMCIU SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DE LES 

TAULES DE DEBAT DEL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 
 
El secretari llegeix la pregunta que, transcrita, diu el següent:  
 
"Quin ha estat el cost de la difusió que s'ha fet fins ara del Pla d'Actuació 
Municipal i de les Taules de debat corresponents? 
 
Quantes i quines trobades prèvies a la celebració de les Taules de debat 
territorials ha realitzat l'equip de govern amb persones i col.lectius dels diversos 
territoris en què s'ha dividit la ciutat? 
 
Com valora l'equip de govern el desenvolupament de les quatre Taules de 
debat territorials sobre el Pla d'Actuació Municipal? 
 
Pensa l'equip de govern introduir alguns canvis estratègics en el transcurs del 
procés que encara ha de seguir el debat del Ple d'Actuació Municipal? En cas 
afirmatiu, en quin sentit?" 
 
La senyora Torres i García respon a la pregunta explicant que el cost 
aproximat de la difusió del Pla d'Actuació Municipal (PAM) és d'1.621.771 
pessetes, en el qual s'inclou el disseny i la confecció de la pàgina electrònica 
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de la imatge corporativa i de tot el material gràfic de la campanya, que ha 
costat aproximadament, 600.000 pessetes; la impressió de 12.000 quadríptics i 
750 cartells, per un import de 272.403 pessetes; l'adquisició de 500 carpetes en 
paper reciclat, amb la imatge del PAM, per import de 168.200 pessetes; les 
fotocòpies i l'edició de 800 exemplars de la proposta del PAM, per 475.600 
pessetes; l'encartament de 7.000 quadríptics a Regió 7 i el Pou de la Gallina, 
per 100.000 pessetes, i la  col.locació de 200 cartells, per 5.568 pessetes. 
Cal afegir també despeses de difícil quantificació, com són ara les trameses 
postals des de l'Ajuntament, que han costat aproximadament 1.500 pessetes; 
les trucades telefòniques efectuades abans de la celebració de cada Taula 
territorial; els responsables de les entitats de cada territori; la impressió i 
col.locació de 20 cartells grans a les cartelleres lluminoses, els OPIS, respecte 
els quals se signa un conveni cada any, segons el qual ells es fan càrrec d'una 
campanya.  
S'ha sol.licitat una subvenció al Departament d'Associacionisme de la Diputació 
de Barcelona que, previsiblement, cobrirà entre 1.000.000 i 1.500.000 de 
pessetes aquestes despeses, a més de les que es vagin generant com a 
conseqüència dels diferents debats.  
Pel que fa al segon punt de la pregunta, referent al nombre de trobades, la 
difusió del PAM ha tingut dues vessants diferenciades, però complementàries: 
per una banda, hi ha hagut la difusió molt àmplia de la que ha parlat, que ha 
sigut intensa i adreçada a tots els ciutadans i ciutadanes, amb els diferents 
mitjans que l'Ajuntament tenia al seu abast, perquè tenia molt clar que el PAM 
havia d'arribar a tothom. Val a dir que el mateix projecte ha generat molta 
informació i opinions diverses i, sovint, contraposades, que han enriquit el 
debat.  
Per una altra banda, hi ha hagut una difusió més intensa i bastant més 
personalitzada, adreçada a les associacions, perquè l'Ajuntament és conscient 
que les entitats són fonamentals en la participació ciutadana. S'ha fet a través 
de la tramesa de cartes, que han estat tres en total, amb les quals s'ha anat 
incloent la documentació necessària: la proposta de metodologia, la proposta 
del PAM i també el calendari de la celebració dels diferents debats. A més, 
s'han fet trucades telefòniques als presidents de les entitats, recordant-los les 
sessions de debat més imminents. 
El regidor de relacions ciutadanes i ella mateixa han celebrat nombroses 
reunions als locals de les diferents associacions, i, sense obviar la Federació 
d'Associacions de veïns, han anat visitant diferents associacions de veïns, com 
són ara la de la Balconada, la del Xup, la de Vic-Remei, la del Barri Antic, la de 
Valldaura, la del Guix, la de la Pujada Roja. Als llocs on no van poder arribar, 
van trucar i, sense mostrar una proposta ja tancada, van animar a realitzar 
aportacions i crítiques, i, sobretot a participar. 
També s'ha insistit en que el PAM es discuteixi en els diferents Consells 
sectorials i li consta que així es va fer en alguns d'ells. 
L'Ajuntament té molt clar que ha de tenir en compte les entitats i la millor 
manera de fer-ho és compartint per aprendre i això és el que s'ha anat fent i es 
continuarà en aquesta línia, i sap greu que es pretengui afeblir aquest procés 
amb arguments que mostren el desconeixement de la realitat. En aquest sentit, 
dir que no s'ha vetllat la participació de les entitats, és menysprear les persones 
de l'Ajuntament que han treballat amb molta il.lusió i amb moltes ganes perquè 
les entitats estiguessin informades en tot moment del procés; i també 
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desmerèixer les qui han decidit sacrificar el dissabte al matí, aquell tan 
assolellat, i moltes possibilitats alternatives de parlar sobre el futur. 
Pel que fa a la valoració de l'equip de govern sobre el desenvolupament de les 
quatre Taules de debat territorials, cal tenir molt clar que es tracta d'un procés 
nou i innovador, que tot just ha començat i, per tant, la valoració s'haurà de fer 
el dia 10 de juny. Malgrat això, l'Ajuntament està satisfet del resultat de les 
Taules territorials que s'han celebrat fins ara. L'objectiu ha estat crear un marc 
de debat, on el govern ha pogut exposar la seva proposta d'actuació i on també 
s'ha pogut parlar de les inquietuds dels barris en general, respecte a la qual 
cosa tothom ha pogut opinar, malgrat que no tots ho hagin fet.  
L'Ajuntament ha escoltat les crítiques, les propostes i les idees que s'han 
manifestat, i, malgrat que al principi hi havia la sensació que faltava l'actitud de 
retorn, posteriorment la situació ha anat canviant. 
Per tant, en general, l'Ajuntament està bastant satisfet, ja que ha aconseguit la 
participació de 150 persones diferents, i, sumant les que s'han inscrit per a 
altres Taules, el nombre de persones és de 200 aproximadament. Entre 
aquestes persones, hi ha hagut representants de 40 entitats, algunes de les 
quals tenen una gran força social al darrere. No és fàcil la participació per a les 
entitats, suposa un esforç i és complicat aconseguir que moltes persones de la 
mateixa entitat assisteixin el mateix dia a una Taula de debat. 
Amb la intenció de donar el màxim possible d'informació i que aquesta sigui 
també el màxim de correcta possible, enumerarà a continuació les entitats que 
hi han participat: les associacions de veïns de les Escodines; de Vic-Remei; del 
Barri Antic; del Passeig i Rodalies; del Guix, Pujada Roja i Les Cots; la de 
Mion-Puigberenguer; la de la Plaça Catalunya-Saldes; la de Valldaura; la del 
Xup; la de la Carretera de Santpedor; la del Poble Nou; la de la Font dels 
Capellans; la de la Sagrada Família; la de Viladordis; la de la Balconada; la de 
Cal Gravat i Bufalvent; la dels Comtals; el Grup Promotor de les Escodines; la 
Cambra de Comerç; la Jove Cambra; la UBIC; l'Associació de comerciants de 
Sobrerroca, plaça Major i Voltants; l'Associació de comerciants Born i Plana de 
l'Om; l'Orfeó Manresà; l'AMPA de l'Institut Lluís de Peguera; l'Escola Pública 
Renaixença; el Col.legi Mare de Déu del Pilar; la llar d'infants la Ginesta; el 
Centre d'Estudis del Bages; l'Ateneu Popular la Seca; el Col.lectiu Ecologista 
l'Alzina; el Cercle Artístic de Manresa; CB i Unió Manresana de Bàsquet; 
l'Associació el Nord de la Dona; el Partit dels Socialistes de Catalunya; 
Convergència i Unió; Esquerra Republicana de Catalunya; el Partit Popular; la 
Joventut Nacionalista de Catalunya; i l'Assemblea d'Unitat Popular.    
També cal valorar la participació que s'està produint per Internet. 
L'últim apartat de la pregunta fa referència als canvis estratègics, en relació als 
quals l'Ajuntament no té la intenció d'introduir-ne cap. Respecte a les primeres 
Taules territorials, s'ha millorat el mecanisme de retorn, tal com es va portar de 
manera constructiva a les Comissions Informatives. L'Ajuntament continuarà 
insistint amb la seva acció de proximitat, i amb la dinàmica de convidar totes les 
entitats, fent tan esforç com calgui i acceptarà de bon grat els suggeriments 
que se li facin.  
 
El senyor Llobet i Mercadé intervé dient que agraeix les explicacions i 
respecta l'opinió de cadascú, però ha de dir a la senyor Torres que el GMCIU 
no ha menyspreat ningú i malament aniríem si, dins d'un òrgan democràtic, 
cada crítica de l'oposició fos interpretada com a un menyspreu a les persones 



 84

que treballen dins de l'equip de govern; això significaria que l'oposició no pot 
criticar res. 
L'equip de govern veu molt bé el desenvolupament del PAM i el GMCIU el 
considera molt pobre, la qual cosa no significa que menyspreï ningú. 
 
L'alcalde intervé dient que, de la mateixa manera, el govern municipal pot 
contestar al senyor Llobet, amb tota la tranquil.litat del món, que aquest no és 
un acte electoralista. 
 
Un cop tractats ja tots els assumptes, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les 
22 hores i 20 minuts, la qual cosa, com a secretari general accidental, certifico, 
i s’estén aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat de 
Catalunya núm. ............... i correlativament fins el  .............. 
 
 
El secretari general accidental, Vist i plau,

L’alcalde
 
 


