
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 19
de novembre del 2001. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es
relacionen, per celebrar la sessió número 11 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. José Luis Irujo i Fatuarte
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate
Sr. Francesc Caballo i Molina
Sr. Ignasi Perramon i Carrió

Regidors i Regidores

Sra. Montserrat Pons i Vallès
Sra. Aida Guillaumet i Cornet
Sr. Josep Camprubí i Duocastella
Sr. Josep Empez i García
Sra. Anna Torres i García
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
Sr. Francesc de Puig i Viladrich
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
Sr. Josep Vives i Portell
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
Sra. Montserrat Selga i Brunet
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El president obre la sessió a les 20 hores i 15 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 que
s’especifica a continuació:

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Es pregunta si cap membre de la Corporació ha de formular alguna observació
a l’acta de la sessió ordinària del 15 d’octubre del 2001, la còpia de la qual s’ha
distribuït juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió.

Donat que no es formula cap observació en relació amb seu contingut, es
considera i es declara aprovada, per unanimitat dels 24 membres presents,
l’acta de la sessió corresponent al 15 d’octubre del 2001.

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. 41, 42, 43, 44 I
45, CORRESPONENTS ALS DIES 8, 15, 22 I 29 D’OCTUBRE I 5 DE
NOVEMBRE, 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 7/1985, 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. 41, 42, 43, 44 i
45, corresponents als dies 8, 15, 22 i 29 d’octubre i 5 de novembre, respectivament,
pel repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als
portaveus dels partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2
d’abril i els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 2568/86, de 28 de novembre.

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

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

2.3 DONAR COMPTE DEL DECRET DE  L’ALCALDE, DE 3 D’OCTUBRE DE
2001, SOBRE MODIFICACIÓ DEL DECRET DE 13 D’ABRIL DE 2000, EN
EL QUAL ES DELEGAVA 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.
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El secretari dóna compte del 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, efectuant-se també 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.

Atès que per Decret de 13 d'abril de 2000, es va 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.

Atès que per Decret de 18 de setembre de 2001, es modifica la composició de
la Comissió de Govern, i per tant les Tinències d'Alcaldia, que queden
determinades de la forma següent:

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 d'Hisenda
Quart tinent d'alcalde Sr. José Luis Irujo i Fatuarte Regidor delegat d 'Administració i

Sanitat
Cinquè tinent d'alcalde Sr. Josep Ramon Mora i

Villamate
Regidor delegat d'Ensenyament i
Serveis Socials

Sisè tinent d'alcalde Sr. Francesc Caballo i Molina Regidor delegat de Via Pública i
Seguretat Ciutadana

Setè tinent d'alcalde Sr. Ignasi Perramon i Carrió Regidor delegat d'Habitatge,
Rehabilitació i Activitats

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
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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 13 d'abril de
2000, 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:

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 d'Hisenda
Quart tinent d'alcalde Sr. José Luis Irujo i Fatuarte Regidor delegat d'Administració i

Sanitat
Cinquè tinent d'alcalde Sr. Josep Ramon Mora i

Villamate
Regidor delegat d'Ensenyament i
Serveis Socials

Sisè tinent d'alcalde Sr. Francesc Caballo i Molina Regidor delegat de Via Pública i
Seguretat Ciutadana

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."

2.4 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 16 D’OCTUBRE DE
2001, SOBRE MODIFICACIÓ DEL DECRET DE 20 DE JULIOL DE 1999, A
TRAVÉS DEL QUAL ES DESIGNAVEN LES ÀREES DE L’ACTUACIÓ
MUNICIPAL.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:

“Atès que per Decret dictat per aquesta Alcaldia el dia 20 de juliol de 1999,
modificat per Decrets de 17 d'octubre de 2000 i de 18 de setembre de 2001, es
va resoldre atorgar diverses delegacions en regidors de la Corporació
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Municipal, així com la creació de les diverses àrees en que es distribueix
l'activitat municipal.

Atès el que disposen els article 21 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, del règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment
administratiu comú.

Atès que el règim de les delegacions de l’Alcalde en els regidors està establert
als articles 43 i 44 del R.D. 2.568/1986, de 28 de desembre, que aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions
Locals, i els articles de l’11 al 14 del Reglament Orgànic Municipal.

Atès que es considera convenient, per al millor funcionament de l’organització
municipal, modificar el règim de delegacions establert a la resolució citada, en
el cas de dues regidories.

L’Alcalde-President, en ús de les atribucions que tinc legalment conferides,
RESOLC:

Primer.- MODIFICAR el Decret d’Alcaldia dictat el dia 20 de juliol de 1999, a
través del qual es designaven les àrees de l'actuació municipal, de forma que
els apartats que se citen a continuació quedaran redactats de la manera
següent:

1. ÀREA DE PRESIDÈNCIA, SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ
ECONÒMICA

Coordinador: El President de la Comissió Informativa i de control de
Presidència, Serveis Centrals i Promoció Econòmica.

Delegacions: Presidència
Política Universitària i Noves Tecnologies
Promoció econòmica
Administració
Comunicació i Informació.
Relacions ciutadanes

2. ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI

Coordinador: El President de la Comissió Informativa i de control dels
serveis del Territori

Delegacions: Urbanisme
Medi ambient
Via pública i seguretat ciutadana
Habitatge, rehabilitació i activitats

3. ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
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Coordinador: El President de la Comissió Informativa i de control dels
serveis a la Persona

Delegacions: Cultura
Ensenyament i serveis socials
Sanitat
Esports
Polítiques de la dona
Joventut i solidaritat

4. ÀREA D’ HISENDA

Coordinador: El President de la Comissió Informativa i de control
d'Hisenda i especial de comptes.

Delegacions: Hisenda

Segon.- MODIFICAR els Decrets d'Alcaldia dictats en dates 20 de juliol de
1999, 17 d'octubre de 2000 i 18 de setembre de 2001, a través dels quals es
nomenaven regidors delegats de l'Alcaldia i es designaven les àrees de
l'actuació municipal, de forma que l'apartat que se cita a continuació quedarà
redactat de la manera següent:

1.1. REGIDOR DELEGAT DE PRESIDÈNCIA: Sr. Alain Jordà i Pempelonne

Àmbit competencial: Relacions institucionals amb altres administracions i/o
autoritats; coordinació de les polítiques d’administració, i de comunicació i
informació ciutadanes.

Aquest regidor tindrà facultats de proposta de resolució

Tercer.- NOTIFICAR aquesta Resolució al Regidor esmentat, als efectes de la
seva acceptació.

Quart.- DONAR COMPTE d'aquesta Resolució al Ple Corporatiu en la primera
sessió que tingui lloc, d'acord amb l'article 44.4 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/86,
de 28 de novembre.

Cinquè.- PUBLICAR aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en
compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF esmentat, en
concordança amb l'article 13.3 de la llei 30/92 citada."

2.5 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 16 D’OCTUBRE DE
2001, SOBRE DELEGACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA EFECTIVA DE LA
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE CONTROL D’HISENDA I ESPECIAL DE
COMPTES, EN EL SENYOR JOAN CANONGIA I GERONA.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
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“Atès que en data 26 de juliol de 1999, el Ple de l'Ajuntament va acordar la
creació de les comissions informatives i de control, de conformitat amb l'article
20 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i
concordants.

Atès que, de conformitat amb el que disposa l'article 125 a) del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, l'Alcalde
podrà delegar la presidència efectiva de les comissions en aquell membre de la
mateixa que en resulti escollit en el si de la pròpia comissió.

Atès que per Decret de l'Alcalde-President de 20 de setembre de 1999, es va
resoldre delegar la presidència efectiva de les comissions informatives i de
control, en els tinents d'alcalde proposats per la pròpia comissió.

Atès que en la sessió de la Comissió Informativa i de control d'Hisenda i
Especial de Comptes que va tenir lloc el dia 10 d'octubre de 2001, es va
prendre l'acord d'elegir com a president de la Comissió al tinent d'alcalde
delegat d'Hisenda.

Atès el que disposa l'article 21.1 s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del règim local, aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les
atribucions que té conferides.

RESOL

DELEGAR la presidència efectiva de la Comissió Informativa i de Control
d'Hisenda i Especial de Comptes, en el Tinent d'Alcalde que ha estat proposat
per la pròpia comissió en sessió celebrada el dia 10 d'octubre de 2001, i que és
el Sr. Joan-Carles Canongia i Gerona.

SEGON.- NOTIFICAR aquesta Resolució al Tinent d'Alcalde esmentat, als
efectes de la seva acceptació.

TERCER.- DONAR COMPTE d'aquesta Resolució al Ple Corporatiu en la
primera sessió que tingui lloc, d'acord amb l'article 44.4 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat
per RD 2568/86, de 28 de novembre.

QUART.- PUBLICAR aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en
compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF esmentat, en
concordança amb l'article 13.3 de la llei 30/92 citada."

2.6 DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D’ALCALDE REGIDOR
DELEGAT D’ADMINISTRACIÓ, DE 10 D’OCTUBRE DE 2001, SOBRE
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL D’INTERINITAT, DEL SENYOR
JORDI CREUS CORTADELLAS, COM A PROFESSOR SUPERIOR DEL
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA DE MANRESA.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
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“Per decret de data 4 d’octubre de 2001 es va resoldre atorgar una llicència per
assumptes propis a la treballadora d’aquest ajuntament senyora Amparo
Lacruz Zorita, professora de violoncel del Conservatori Professional de Música
de Manresa, pel període comprès entre el dia 19 i fins al 30 d’octubre de 2001.

Pel Director dels Serveis a la Persona s’emet informe en el qual es demana la
substitució de la senyora Lacruz, per tal de no deixar els alumnes desatesos.

La tramitació per a la provisió d'aquest lloc de treball és laboriosa i requereix
pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en aquest
cas, donada la urgència.

Vista la proposta de contractació temporal i pel procediment de màxima
urgència del senyor JORDI CREUS CORTADELLAS, mentre la titular del lloc
de treball gaudeixi de la llicència esmentada.

Vist el que disposen l’art. 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD
8/97, de 16 de maig, l'art. 4 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que regula
la contractació d’interinitat per substituir a treballadors amb dret a reserva del
lloc de treball, així com el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.

Josep Lluís Irujo i Fatuarte, tinent d’alcalde regidor delegat d’Administració, en
virtut de la delegació conferida pel senyor alcalde president, mitjançant decret
de data 17 d’octubre de 2000,

RESOLC

1r.- Contractar, en règim laboral de durada determinada d’interinitat i pel
procediment de màxima urgència, al senyor JORDI CREUS CORTADELLAS
(DNI 43734386-R) com a professor superior del Conservatori per tal d’impartir
classes de violoncel, amb una jornada de 18 hores setmanals, des del dia 19 i
fins al 30 d’octubre de 2001, període durant el qual la titular del lloc de treball
senyora Amparo Lacruz Zorita gaudirà de llicència per assumptes propis, i per
les retribucions següents:

Sou mensual  ......................................... 1.432,51 EUR (238.349 PTA)
Paga extraordinària de Nadal  ................... 1.432,51 EUR (238.349 PTA)
Paga extraordinària d’estiu  ...................... 1.432,51 EUR (238.349 PTA)

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

Les retribucions que percebrà el senyor Creus seran les corresponents al lloc
de treball de professor superior del Conservatori amb núm. de codi LA20057,
de conformitat  i amb els efectes que disposen les normes d’aplicació de la
Relació de Llocs de Treball i determinació de les retribucions del personal
laboral aprovades pel Ple de la Corporació Municipal en sessió del dia 20 de
març de 2000.
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La contractació esmentada anteriorment s’efectua de conformitat amb el que
disposen l’art. 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 16 de
maig, l'art. 4 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que regula la contractació
d’interinitat per substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc de treball,
així com el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals.

2.- Adscriure, als efectes econòmics, al  senyor Jordi Creus Cortadellas al lloc
de treball de professor superior del Conservatori amb núm. de codi LA20057
del Text Refós de la Relació de Llocs de Treball aprovat pel Ple de la
Corporació Municipal en sessió del dia 19 de febrer de 2001.

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

2.7 DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D’ALCALDE REGIDOR
DELEGAT D’ADMINISTRACIÓ, DE 8 D’OCTUBRE DE 2001, SOBRE
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL EVENTUAL, DE LA SENYORA
MERCEDES SOLER SANTANDREU, PER REALITZAR FUNCIONS DE
DIPLOMADA EN INFERMERIA DE SALUT COMUNITÀRIA.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:

“En data 8 d’octubre de 2001 ha quedat vacant un lloc de treball d’infermer/a de
salut pública, donat que el treballador que l’ocupava senyor Ramon Martín
Cabeza ha estat adscrit al lloc de treball de tècnic de salut laboral.

Mentre no s’efectuïn els processos de selecció corresponents per cobrir el lloc
de treball esmentat, es necessària la contractació d’una persona per tal de
procedir a la gestió dels exàmens de salut i vacunació als centres docents de la
ciutat.

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 contractació de la senyora Mercedes Soler Santandreu,
donat que va realitzar pràctiques a la unitat de Salut així com les tasques
esmentades en d’altres ocasions.

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

Vist el que disposen l’art. 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, modificat pel RD
8/97, de 16 de maig, l’art. 3 del RD 2720/98, de 18 de desembre, que preveu la
possibilitat de concertar contractes eventuals en motiu d’acumulació de tasques
encara que es tracti de l’activitat normal de l’empresa,  així com el Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei
de les entitats locals.

Josep Lluís Irujo i Fatuarte, tinent d’alcalde regidor delegat d’Administració, en
virtut de la delegació conferida pel senyor alcalde president, mitjançant decret
de data 17 d’octubre de 2000,

RESOLC

1r.- Contractar, en règim laboral de durada determinada eventual per
circumstàncies de la producció i pel procediment de màxima urgència, a la
senyora MERCEDES SOLER SANTANDREU  (DNI 39357464-W) per tal de
realitzar funcions de diplomada en infermeria de salut comunitària, amb una
jornada de 35 hores setmanals, pel període comprès entre el dia  15 d’octubre i
fins al 16 de novembre de 2001, i per les retribucions següents:

Sou mensual  ......................................... 1.383,84 EUR (230.251 PTA)
Paga extraordinària de Nadal  ................... 1.383,84 EUR (230.251 PTA)
Paga extraordinària d’estiu  ...................... 1.383,84 EUR (230.251 PTA)

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

2.- La contractació de la senyora Soler s’efectua de conformitat amb el que
disposa l’art. 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 16 de
maig, l’art. 3 del RD 2720/98, de 18 de desembre, que preveu la possibilitat de
concertar contractes eventuals en motiu d’acumulació de tasques encara que
es tracti de l’activitat normal de l’empresa,  així com el Decret 214/1990, de 30
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats
locals.

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

2.8 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 5 D’OCTUBRE DE
2001, PEL QUAL ES RATIFICA EL CONTRACTE REDACTAT DINS EL
MARC DEL PROGRAMA ACCIÓN TERRITORIAL PARA EL EMPLEO
(ACTE) ENTRE LA ASOCIACIÓN DE COLECTIVIDADES TEXTILES
EUROPEAS I L’AJUNTAMENT DE MANRESA PER A LA REALITZACIÓ
DEL PROJECTE ACTE I S’ACCEPTA LA SUBVENCIÓ DE 900.980 PTA.
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El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:

“Els Plans d’Acció Local (PAL) són accions de referència per al
desenvolupament d’un territori. Tenen com a objectiu l’activació d’aquest
territori amb vistes a la creació d’ocupació a partir de l’acció conjunta dels
agents socioeconòmics.

La Unió Europea ha aprovat el projecte Acción Territorial para el Empleo
(ACTE), presentat conjuntament pels Ajuntaments de Terrassa, Mataró,
Sabadell, Manresa i els municipis de Prato (Itàlia) i de Mouscron (Bèlgica), la
finalitat del qual és elaborar metodologies per a la redacció i gestió dels PAL,
tenint especialment en compte l’aplicació de les directrius europees per a
l’ocupació en l’àmbit local.

L’elaboració del PAL dins del marc d’un programa de la Unió Europea
constitueix una oportunitat per desenvolupar relacions de partenariat i
d’intercanvi d’experiències i metodologies, al mateix temps que pot obrir
possibilitat d’aconseguir cofinançament procedent de la Unió Europea i d’altres
administracions per a l’execució de les actuacions programades.

Atès que, d’acord al contracte redactat dins el marc del programa Acción
Territorial para el Empleo (ACTE) es regiran les relacions entre la Associación
de Colectividades Textiles Europeas, representat pel President Executiu, Sr.
Manuel Royes, d’ara en endavant (Contractista), i per l’Ajuntament de Manresa,
representat per Jordi Valls, Alcalde president, d’ara en endavant (soci), per a la
realització del projecte ACTE.

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,
reguladora de les bases de règim local; article 51 de la Llei 8/1987, de 15
d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i article 10 del Reglament
Orgànic Municipal.

RESOLC

1. Ratificar el contracte redactat dins el marc del programa Acción Territorial
para el Empleo (ACTE), entre la Associación de Colectividades Textiles
Europeas i l’Ajuntament de Manresa per a la realització del projecte
ACTE.

2. Acceptar la subvenció concedida per la Associación de Colectividades
Textiles Europeas d’un import de 900.980.- PTA (5415 EUR) destinades a
finançar el projecte ACTE.

3. Aplicar la subvenció atorgada de 900.980.- PTA (5415 EUR), a efectes del
pressupost, a la partida 322.5 Altres programes, de l’exercici de l’any
2001.”

4. Donar compte d’aquest decret en la propera sessió del Ple de la
Corporació.”
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2.9 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, D’11 D’OCTUBRE DE
2001, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1004/2000 INTERPOSAT
PER MARIA REIG LUIS, EN CONCEPTE DE RECLAMACIÓ
PATRIMONIAL, DAVANT DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE
CATALUNYA.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:

“Vista la Provisió tramesa a aquest Ajuntament per la Secció Segona del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a través de la qual es requereix la
remissió de l'expedient administratiu impugnat en el recurs contenciós-
administratiu número 1004/2000 interposat per MARIA REIG LUIS contra la
desestimació presumpta per silenci administratiu de la seva sol.licitud de data
02-07-99, d’indemnització per responsabilitat patrimonial.

Atès que l'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i
drets, així com l'article 160.1 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de
Catalunya, en el mateix sentit.

Atès l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local, quant a l'exercici de les accions judicials i administratives i la
defensa de l'Ajuntament.

Atès que la personació municipal en el recurs i la tramesa de l'expedient
administratiu caldrà notificar-la als que apareguin com a interessats en el
procediment, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, i perquè tingui els efectes
de l'article 50.2 de la Llei esmentada.

Atès l'informe emès pel Lletrat, Cap de la Unitat de Serveis Jurídics i
d'Assessorament, segons disposa l'article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova el
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

Aquesta Alcaldia-Presidència RESOL:

1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància
i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en  el recurs contenciós-administratiu número 1004/2000 interposat
per MARIA REIG LUIS en concepte de reclamació patrimonial,  davant la Secció
Segona de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en qualitat de part demandada.

2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada
a la Secció Segona de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, tal i com preveu l'article 78.3 de la Llei 29/1998, i
notificar aquesta resolució a tots aquells que apareguin a l'expedient com a
interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el
termini de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998.
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3r. NOMENAR el senyor ARTURO COT i MONTSERRAT, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu
esmentat als acords anteriors, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics
Municipals, senyor JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director de la defensa
jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.

4t. DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació.”

2.10 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, D’11 D’OCTUBRE DE
2001, SOBRE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA A L’AGENT DE LA
POLICIA LOCAL NÚM. 630 PER GARANTIR-LI LA DEFENSA JURÍDICA
QUE CALGUI EN LA CAUSA QUE SE SEGUEIX AL JUTJAT DE PRIMERA
INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 3 DE MANRESA, EN EL JUDICI DE
FALTES 175/01.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:

“Vista la denúncia de la Policia Local de Manresa del dia 29-03-01, en la qual
l’agent de la Policia Local amb carnet professional número 630, va denunciar al
Sr. Jaime Cuscullola Relat i Salvador Cuscullola Tàsies per presumptes insults i
amenaces, que va ser objecte en l’exercici de les seves funcions com a agent
de la policia local de Manresa.

Atès el que disposa l’article 41 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de Policies
Locals de Catalunya, en el sentit que les corporacions locals han de garantir la
defensa jurídica necessària a llurs policies locals en les causes judicials que se
segueixen contra aquests com a conseqüència d’actuacions dutes a terme en
l’exercici de llurs funcions.

Atès que arran de la denúncia s’ha iniciat al Jutjat de Primera Instància e
Instrucció número 3 de Manresa el procediment de Judici de Faltes núm.
175/01, i s’ha citat a l’agent per tal d’assistir al judici oral en qualitat de
denunciant.

Atès l’informe emès pel Lletrat cap de la unitat dels Serveis Jurídics i
d’Assessorament.

L’Alcalde-President, previ informe del lletrat, cap de la unitat de Serveis
Jurídics, d’acord amb l’art. 54.3 del RDL 781/1986,  en ús de les facultats
atribuïdes per la Llei 7/1985, Llei 8/1987 i RDL 781/1986, HE RESOLT:

1.- PRESTAR l’assistència jurídica necessària a l’agent de policia local número
630, per tal de garantir-li la defensa jurídica que calgui en la causa que se
segueix al Jutjat de Primera Instància e Instrucció núm. 3 de Manresa amb el
número Judici de Faltes 175/01, i amb l’objecte de ser part en el procediment
iniciat arran de la seva denúncia dels insults i amenaces de què va ser objecte
el dia 29/03/01, a la cra. Santpedor núm. 1,  en l’exercici de llurs funcions com
a agent de la Policia Local, d’acord amb el que disposa l’art. 41 de la Llei
16/1991, de Policies Locals.
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2.- DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, Sra.
Montserrat Morros i Martínez, directora de la defensa jurídica en judici de
l’agent de la policia local número 630, al Judici de Faltes núm. 175/01.

3.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”

2.11 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 15 D’OCTUBRE DE
2001, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1637/2001, INTERPOSAT
PER LA SENYORA MARIA PILAR PLA ALLOZA, EN RELACIÓ AMB LA
RECLAMACIÓ D’INDEMNITZACIONS PER LESIONS OCASIONADES PER
UNA CAIGUDA AL CARRER SANT MIQUEL NÚM. 30.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:

“Vist l'ofici tramès a aquest Ajuntament per la Secció Segona de la Sala del
Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (R.E.
núm. 27218 de 20 de setembre de 2001), a través del qual es requereix la
remissió de l’expedient administratiu impugnat en el recurs contenciós-
administratiu número 1637/2001 interposat per part de la Sra. MARIA PILAR
PLA ALLOZA, contra la resolució de l’Alcalde-President de data 19-07-01,
desestimatòria de la reclamació d’indemnització per lesions ocasionades per
una caiguda al  c/ Sant Miquel, núm. 30, el dia 17-06-99, i s’emplaça
l’Administració perquè comparegui en el procés.

Atès que  l'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
de règim local, estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus
béns i drets, així com l'article 160.1 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local
de Catalunya, en el mateix sentit.

Atès que l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local, en la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, quant
a l’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l'Ajuntament.

Atès que la personació municipal en el recurs i la tramesa de l'expedient
administratiu caldrà notificar-la als que apareguin com a interessats en el
procediment, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció Contencioso-Administrativa, i perquè tingui els
efectes de l'article 50.2 de la Llei esmentada.

Atès l'informe emès pel Lletrat, Cap de la Unitat de Serveis Jurídics i
d’Assessorament, segons disposa l'article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova
el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

Aquesta Alcaldia-Presidència RESOL:

1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als
interessos municipals, en  el recurs contenciós-administratiu número 1637/2001
interposat per part de la Sra. MARIA PILAR PLA ALLOZA, contra la resolució
de l’Alcalde-President de data 19-07-01, desestimatòria de la reclamació
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d’indemnització per lesions ocasionades per una caiguda al  c/ Sant Miquel,
núm. 30, el dia 17-06-99, davant la Secció Segona de la Sala del Contenciós-
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en qualitat de part
demandada.

2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució
impugnada a la Secció Segona de la Sala del Contenciós-Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tal i com preveu l'article 78.3 de la
Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a
interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el
termini de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998.

3r. NOMENAR el senyor ARTURO COT i MONTSERRAT, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-
administratiu esmentat a l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels
Serveis Jurídics Municipals, senyor JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director
de  la defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.

4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”

2.12 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 16 D’OCTUBRE DE
2001, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 401/2000 E
INTERPOSAT PER TECNO REHABILITA, SA, CONTRA EL DECRET DEL
TINENT D’ALCALDE D’URBANISME QUE ORDENAVA EL
RESTABLIMENT DE LA REALITAT FÍSICA ALTERADA COM A
CONSEQÜÈNCIA D’UNES OBRES EXECUTADES AMB INCOMPLIMENT
DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL I DEL PLANEJAMENT VIGENT.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:

“Vist l’ofici tramès a aquest Ajuntament pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8
de Barcelona (R.E. núm. 29688 de 11 d’octubre de 2001), a través del qual se’ns
comunica la interposició del recurs contenciós administratiu número 401/2000E
per part de TECNO REHABILITA, S.A., contra el Decret del Tinent d’alcalde
d’urbanisme de data 7 de febrer de 2001 que ordenava el restabliment de la
realitat física alterada a conseqüència de les obres executades amb incompliment
de les condicions de la llicència municipal d’obres i del planejament vigent,
mitjançant la seva adeqüació al planejament.

Atès que l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, estableix l’obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i
drets, així com l’article 160.1 de la llei 8/1987, municipal i de règim local de
Catalunya, en el mateix sentit.

Atès que l’article 21.1.k) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, en la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, disposa
que és competència de l’Alcalde l’exercici de les accions judicials i administratives
i la defensa de l’Ajuntament en les matèries de la seva competència.
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Atès que, d’acord amb la competència esmentada, pertoca a l’Alcalde resoldre la
personació municipal en el recurs i la tramesa de l’expedient administratiu, que
caldrà notificar als que apareguin com a interessats en el procediment, en
compliment de l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i perquè tingui els efectes de l’article 50.2
de la Llei esmentada.

Atès l’informe emès pel lletrat, Cap de la Unitat de Serveis Jurídics i
d’Assessorament, segons disposa l’article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova el
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

Aquesta Alcaldia-Presidència RESOL:

1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera instància
i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en el recurs contenciós administratiu número 401/2000 E per part de
TECNO REHABILITA, S.A., contra el decret del Tinent d’alcalde d’Urbanisme de
data 7 de febrer de 2001 que ordenava el restabliment de la realitat alterada a
conseqüència de les obres executades amb incompliment de les condicions de la
llicència municipal d’obres i del planejament vigent, mitjançant la seva adeqüació
al planejament, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, en
qualitat de part demandada.

2n. TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada
al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, tal i com preveu l’article
78.3 de la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell
com a interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats
en el termini de nou dies, en compliment de l’article 49.1 de la  Llei 29/1998.

3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals
representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat
a l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics
Municipals, senyora TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de la defensa
jurídica en el recurs contenciós administratiu de referència.

4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”

2.13 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 16 D’OCTUBRE DE
2001, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS D’APEL.LACIÓ INTERPOSAT PEL SENYOR FÉLIX MARTÍNEZ
ORDUÑA CONTRA LA SENTÈNCIA RECAIGUDA EN EL RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 142/2001-F INTERPOSAT PER L’ACTOR
CONTRA LES QUOTES DIMANANTS DE LES CONTRIBUCIONS
ESPECIALS DELS CARRERS BALMES I GUIFRÉ EL PILÓS.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:

“Atesa la Provisió dictada el dia 21 de setembre del 2001 pel Jutjat Contenciós-
Administratiu núm. 7 de Barcelona, a través de la qual es dóna un termini de 15
dies per tal de formalitzar l’oposició al recurs d’apel·lació interposat per part de
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FÉLIX MARTÍNEZ ORDUÑA contra la sentència recaiguda en el recurs
contenciós-administratiu núm. 142/2001-F, seguit contra les quotes dimanants
de les contribucions especials del projecte d’urbanització dels carrers Balmes i
Guifré el Pilós.

Atès l'art. 85.2 de la Llei 29/1998, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-
Administrativa, que regulen la interposició i oposició del recurs d’apel·lació
contra les sentències dels Jutjats del Contenciós-Administratiu.

Atès el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, sobre l’obligació de les Entitats Locals de defensar
els seus béns i drets, així com el 160.1 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim
Local de Catalunya, en el mateix sentit.

Atès l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local, en la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, quant
a l'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l'Ajuntament.

Atès l’informe emès pel Lletrat, Cap de la Unitat de Serveis Jurídics, segons
disposa l’article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova el Text Refós de les
disposicions legals en matèria de règim local.

Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té atribuïdes HA
RESOLT:

1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en el recurs
d’apel·lació interposat per part de FÉLIX MARTÍNEZ ORDUÑA contra la
sentència recaiguda en el recurs contenciós-administratiu núm. 142/2001-F
interposat per l'actor contra les quotes dimanants de les contribucions especials
del projecte d’urbanització dels carrers Balmes i Guifré el Pilós, davant la Sala
del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

2n.- NOMENAR el senyor ARTURO COT i MONTSERRAT, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs d’apel·lació esmentat
a l'acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics
Municipals, senyor JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director de la defensa
jurídica en el recurs d’apel·lació de referència.

3r.-DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”

2.14 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 17 D’OCTUBRE DE
2001, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1622/2001, INTERPOSAT
PEL SENYOR JUAN MANUEL GARCÍA RAMÍREZ, EN RELACIÓ AMB LA
DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ D’INDEMNITZACIÓ PER DANYS
OCASIONATS AL SEU VEHICLE.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:

“Vist l'ofici tramès a aquest Ajuntament per la Secció Segona de la Sala del
Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (R.E.
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núm. 27643 de 26 de setembre de 2001), a través del qual es requereix la
remissió de l’expedient administratiu impugnat en el recurs contenciós-
administratiu número 1622/2001 interposat per part del Sr. JUAN MANUEL
GARCIA RAMÍREZ, contra la resolució de l’Alcalde-President de data 18-07-01,
desestimatòria de la reclamació d’indemnització per danys ocasionats al vehicle
B-1638-OT el dia 15-11-98, i s’emplaça l’Administració perquè comparegui en
el procés.

Atès que  l'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
de règim local, estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus
béns i drets, així com l'article 160.1 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local
de Catalunya, en el mateix sentit.

Atès que l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local, en la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, quant
a l’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l'Ajuntament.

Atès que la personació municipal en el recurs i la tramesa de l'expedient
administratiu caldrà notificar-la als que apareguin com a interessats en el
procediment, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció Contencioso-Administrativa, i perquè tingui els
efectes de l'article 50.2 de la Llei esmentada.

Atès l'informe emès pel Lletrat, Cap de la Unitat de Serveis Jurídics i
d’Assessorament, segons disposa l'article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova
el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

Aquesta Alcaldia-Presidència RESOL:

1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als
interessos municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 1622/2001
interposat per part del Sr. JUAN MANUEL GARCIA RAMÍREZ, contra la
resolució de l’Alcalde-President de data 18-07-01, desestimatòria de la
reclamació d’indemnització per danys ocasionats al vehicle B-1638-OT el dia
15-11-98, davant la Secció Segona de la Sala del Contenciós-Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en qualitat de part demandada.

2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució
impugnada a la Secció Segona de la Sala del Contenciós-Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tal i com preveu l'article 78.3 de la
Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a
interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el
termini de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998.

3r. NOMENAR el senyor ARTURO COT i MONTSERRAT, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-
administratiu esmentat a l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels
Serveis Jurídics Municipals, senyor JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director
de  la defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.
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4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”

2.15 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 19 D’OCTUBRE DE
2001, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1638/2001, INTERPOSAT
PEL SENYOR JOSÉ MIGUEL MANZANARES, EN RELACIÓ AMB LA
DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ D’INDEMNITZACIÓ PER DANYS
OCASIONATS AL SEU VEHICLE.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:

“Vist l'ofici tramès a aquest Ajuntament per la Secció Segona de la Sala del
Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (R.E.
núm. 28548 de 3 d’octubre de 2001), a través del qual es requereix la remissió
de l’expedient administratiu impugnat en el recurs contenciós-administratiu
número 1638/2001 interposat per part del Sr. JOSÉ MIGUEL MANZANARES,
contra la resolució de l’Alcalde-President de data 04-07-01, desestimatòria de
la reclamació d’indemnització per danys ocasionats al seu vehicle el dia 13-12-
00 en la Baixada de la Seu, com a conseqüència d’una pilona, i s’emplaça
l’Administració perquè comparegui en el procés.

Atès que l'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns
i drets, així com l'article 160.1 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de
Catalunya, en el mateix sentit.

Atès que l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local, en la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, quant
a l’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l'Ajuntament.

Atès que la personació municipal en el recurs i la tramesa de l'expedient
administratiu caldrà notificar-la als que apareguin com a interessats en el
procediment, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció Contencioso-Administrativa, i perquè tingui els
efectes de l'article 50.2 de la Llei esmentada.

Atès l'informe emès pel Lletrat, Cap de la Unitat de Serveis Jurídics i
d’Assessorament, segons disposa l'article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova
el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

Aquesta Alcaldia-Presidència RESOL:

1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als
interessos municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 1638/2001
interposat per part del Sr. JOSÉ MIGUEL MANZANARES, contra la resolució
de l’Alcalde-President de data 04-07-01, desestimatòria de la reclamació
d’indemnització per danys ocasionats al seu vehicle el dia 13-12-00 en la
Baixada de la Seu, com a conseqüència d’una pilona, davant la Secció Segona
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de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en qualitat de part demandada.

2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució
impugnada a la Secció Segona de la Sala del Contenciós-Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tal i com preveu l'article 78.3 de la
Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a
interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el
termini de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998.

3r. NOMENAR el senyor ARTURO COT i MONTSERRAT, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-
administratiu esmentat a l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels
Serveis Jurídics Municipals, senyor JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director
de la defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.

4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”

2.16 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 24 D’OCTUBRE DE
2001, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
PROCEDIMENT PENAL PRÈVIES 769/2001 DAVANT EL JUTJAT
D’INSTRUCCIÓ NÚM. 4 DE MANRESA, PER RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT CIVIL DERIVADA DELS DESPERFECTES
OCASIONATS A LA VIA PÚBLICA EL 12 D’AGOST DE 2001,
PRESUMPTAMENT PEL SENYOR ALEJANDRO VILLAR TORRES.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:

“Vist l’ofici tramès a aquest Ajuntament pel Jutjat d’Instrucció núm. 4 de
Manresa (R.E. núm. 29934 de 15 d’octubre de 2001), a través del qual
comunica a l’Ajuntament si vol ser part en el procediment Prèvies 769/2001 i
que  aporti el pressupost dels danys soferts en el mobiliari urbà per part de
Alejandro Villar Torres pels fets esdevinguts el dia 12 d’agost de 2001.

Vist l’informe valoració emès per l’inspector del Servei de Neteja, per un import
de 37.080 pta.

Atès que arran d’aquelles detencions s’ha iniciat al Jutjat d’Instrucció número 5
de Manresa el procediment de Diligències Prèvies núm. 377/99.

Atès que els articles 109 i 110 de la LECr estableixen el dret dels perjudicats
pel dany causat per un fet punible de mostrar-se part en la causa i reclamar la
indemnització corresponent per responsabilitat civil.

Atès que l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, estableix l’obligació de les entitats locals de defensar els seus béns
i drets, així com l’article 160.1 de la llei 8/1987, municipal i de règim local de
Catalunya, en el mateix sentit.

Atès que l’article 21.1k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, en la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril,
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disposa que és competència de l’Alcalde l’exercici de les accions judicials i
administratives i la defensa de l’Ajuntament en les matèries de la seva
competència.

Atès l’informe emès pel Lletrat cap de la unitat dels Serveis Jurídics i
d’Assessorament, segons disposa l’article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova
el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

L’Alcalde-President, en ús de les facultats atribuïdes per la Llei 7/1985, Llei
8/1987 i R.D. 781/1986, HE RESOLT:

1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en el procediment
penal Prèvies 769/2001 davant el Jutjat d’Instrucció núm. 4 de Manresa, amb
l’objecte de ser part en el procediment, en qualitat d’actor civil, per tal de reclamar
la responsabilitat civil, derivada dels desperfectes ocasionats a la via pública el
dia 12 d’agost de 2001, presumptament pel Sr. Alejandro Villar Torres, valorats en
37.080 pta. més els interessos i costes que pertoquin.

2n. NOMENAR el senyor MIQUEL VILALTA i FLOTATS, Procurador dels
Tribunals representant d’aquest Ajuntament en les Prèvies 769/2001, i designar el
lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor JORDI RODRIGUEZ i
FUENTES, director de la defensa jurídica en el procediment de referència.

3.- DONAR COMPTE  d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”

2.17 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 29 D’OCTUBRE DE
2001, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU  NÚM. 282/2001, INTERPOSAT
PER LA SENYORA ROSA MARIA BALET VILARÓ CONTRA LES
LIQUIDACIONS PROVISIONALS DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS
DELS CARRERS BALMES I GUIFRÉ EL PILÓS.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:

“Vist l'ofici tramès a aquest Ajuntament pel Jutjat Contenciós-Administratiu núm.
2 de Barcelona (R.E. núm. 29497 del dia 10 d’octubre del 2001), a través del
qual es requereix la remissió de l’expedient administratiu impugnat en el recurs
contenciós-administratiu número 282/2001 interposat per part de la Sra. ROSA
MARIA BALET i VILARÓ, contra la resolució de l’Alcalde-President de data 26-
03-01 i l’acord plenari de data 17-07-00, relatius a les liquidacions provisionals
en concepte de contribucions especials del projecte d’urbanització  del c/
Balmes i Guifré el Pilós, i s’emplaça l’Administració perquè comparegui en el
procés.

Atès que l'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns
i drets, així com l'article 160.1 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de
Catalunya, en el mateix sentit.
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Atès que l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local, en la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, quant
a l'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l'Ajuntament.

Atès que, la personació municipal en el recurs i la tramesa de l'expedient
administratiu, caldrà notificar-la als que apareguin com a interessats en el
procediment, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa, i perquè tingui els
efectes de l'article 50.2 de la Llei esmentada.

Atès l'informe emès pel Lletrat, Cap de la Unitat de Serveis Jurídics i
d’Assessorament, segons disposa l'article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova
el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

Aquesta Alcaldia-Presidència RESOL:

1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als
interessos municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 282/2001
interposat per part de la Sra. ROSA MARIA BALET i VILARÓ, contra la
resolució de l’Alcalde-President de data 26-03-01 i l’acord plenari de data 17-
07-00, relatius a les liquidacions provisionals en concepte de contribucions
especials del projecte d’urbanització del c/ Balmes i Guifré el Pilós, davant el
Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 2 de Barcelona, en qualitat de part
demandada.

2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a les resolucions
impugnades al Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 2 de Barcelona, tal i com
preveu l'article 48.4 de la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells
que apareguin en ell com a interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-
se com a demandats en el termini de nou dies, en compliment de l'article 49.1
de la Llei 29/1998.

3r. NOMENAR el senyor ARTURO COT i MONTSERRAT, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-
administratiu esmentat a l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels
Serveis Jurídics Municipals, senyor JULIÀ VIVES i VALLS, director de la
defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.

4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”

2.18 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 30 D’OCTUBRE DE
2001, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 833/2001, INTERPOSAT
PER TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. CONTRA L’ORDENANÇA
MUNICIPAL SOBRE INSTAL.LACIONS DE RADIOCOMUNICACIÓ.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:

“Vist l’ofici tramès a aquest Ajuntament pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya Sala de lo Contenciós Administratiu Secció Tercera (R.E. núm.
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32014 de 26 d’octubre de 2001), a través del qual se’ns comunica la
interposició del recurs contenciós administratiu número 833/2001 per part de
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. contra l’Ordenança Municipal de
l’Ajuntament de Manresa sobre instal.lacions de radiocomunicació, que va ser
aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament, en data 17 d’abril de 2001, i
publicat el corresponent anunci de l’esmentada aprovació en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, núm. 3468, de data 6 de setembre de 2001.

Atès que l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, estableix l’obligació de les entitats locals de defensar els seus béns
i drets, així com l’article 160.1 de la llei 8/1987, municipal i de règim local de
Catalunya, en el mateix sentit.

Atès que l’article 21.1.k) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, en la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril,
disposa que és competència de l’Alcalde l’exercici de les accions judicials i
administratives i la defensa de l’Ajuntament en les matèries de la seva
competència.

Atès que, d’acord amb la competència esmentada, pertoca a l’Alcalde resoldre
la personació municipal en el recurs i la tramesa de l’expedient administratiu,
que caldrà notificar als que apareguin com a interessats en el procediment, en
compliment de l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i perquè tingui els efectes de l’article
50.2 de la Llei esmentada.

Atès l’informe emès pel lletrat, Cap de la Unitat de Serveis Jurídics i
d’Assessorament, segons disposa l’article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova
el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

Aquesta Alcaldia-Presidència RESOL:

1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als
interessos municipals, en el recurs contenciós administratiu número 833/2001
per part de TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A contra l’Ordenança
Municipal de l’Ajuntament de Manresa sobre instal.lacions de
radiocomunicació, que va ser aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament,
en data 17 d’abril de 2001, i publicat el corresponent anunci de l’esmentada
aprovació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 3468, de data
6 de setembre de 2001, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Sala de lo Contenciós Administratiu Secció Tercera, en qualitat de part
demandada.

2n. TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució
impugnada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Sala de lo Contenciós
Administratiu Secció Tercera, tal i com preveu l’article 78.3 de la Llei 29/1998, i
notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats,
emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini de
nou dies, en compliment de l’article 49.1 de la  Llei 29/1998.
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3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels
Tribunals representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós
administratiu esmentat a l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels
Serveis Jurídics Municipals, senyora TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS,
directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós administratiu de
referència.

4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”

2.19 DONAR COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L’ALCALDE I DEL TINENT
D’ALCALDE D’HISENDA, D’11 D’OCTUBRE DE 2001, SOBRE
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.
25/2001, DINS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:

"Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent,
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit
pressupostari.

Vist l'informe favorable de la Intervenció municipal

RESOLC:

PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 25/2001, 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 2001, 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 2001."

2.20 DONAR COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L’ALCALDE I DEL TINENT
D’ALCALDE D’HISENDA, DE 25 D’OCTUBRE DE 2001, SOBRE
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.
26/2001, DINS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
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"Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent,
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit
pressupostari.

Vist l'informe favorable de la Intervenció municipal

RESOLC:

PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 26/2001, 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 2001, 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 2001."

2.21 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 30 D’OCTUBRE DE
2001, SOBRE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS AGENTS DE
LA POLICIA LOCAL NÚMEROS 629 I 633 PER GARANTIR-LOS LA
DEFENSA JURÍDICA QUE CALGUI EN LA CAUSA QUE SE SEGUEIX AL
JUTJAT D’INSTRUCCIÓ NÚM. 5 DE MANRESA, EN EL JUDICI DE
FALTES 382/01.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:

“Vista la denúncia de la Policia Local de Manresa del dia 17-08-01, en la qual
els agents de la Policia Local amb carnet professional números 629 i 633, van
denunciar al Sr. Santiago Sanllehi Olivan per presumptes insults, que van ser
objecte en l’exercici de les seves funcions com a agents de la policia local de
Manresa.

Atès el que disposa l’article 41 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de Policies
Locals de Catalunya, en el sentit que les corporacions locals han de garantir la
defensa jurídica necessària a llurs policies locals en les causes judicials que se
segueixen contra aquests com a conseqüència d’actuacions dutes a terme en
l’exercici de llurs funcions.

Atès que arran de la denúncia s’ha iniciat al Jutjat d’Instrucció número 5 de
Manresa el procediment de Judici de Faltes núm. 382/01, i s’han citat als
agents per tal d’assistir al judici oral en qualitat de denunciants.

Atès l’informe emès pel Lletrat cap de la unitat dels Serveis Jurídics i
d’Assessorament.
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L’Alcalde-President, previ informe del lletrat, cap de la unitat de Serveis
Jurídics, d’acord amb l’art. 54.3 del RDL 781/1986,  en ús de les facultats
atribuïdes per la Llei 7/1985, Llei 8/1987 i RDL 781/1986, HE RESOLT:

1.- PRESTAR l’assistència jurídica necessària  als agents de policia local
números 629 i 633, per tal de garantir-li la defensa jurídica que calgui en la
causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció  núm. 5 de Manresa amb el número
Judici de Faltes 382/01, i amb l’objecte de ser part en el procediment iniciat
arran de la seva denúncia dels insults de què van ser objecte el dia 17/08/01, al
c/ del Bruc núm. 10,  en l’exercici de llurs funcions com a agents de la Policia
Local, d’acord amb el que disposa l’art. 41 de la Llei 16/1991, de Policies
Locals.

2.- DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, Sra.
Montserrat Morros i Martínez, directora de la defensa jurídica en judici dels
agents de la policia local número 629 i 633, al Judici de Faltes núm. 382/01.

3.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”

2.22 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 30 D’OCTUBRE DE
2001, SOBRE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA A L’AGENT DE LA
POLICIA LOCAL NÚM. 612 PER GARANTIR-LI LA DEFENSA JURÍDICA
QUE CALGUI EN LA CAUSA QUE SE SEGUEIX AL JUTJAT
D’INSTRUCCIÓ NÚM. 2 DE MANRESA, EN EL JUDICI DE FALTES 445/01.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:

“Vista la denúncia de la Policia Local de Manresa del dia 04-09-01, en la qual
l’agent de la Policia Local amb carnet professional número 612, va denunciar al
Sr. Rafael Tubió Montaño per presumpte delicte contra la seguretat del trànsit i
presumptes insults, que van ser objecte en l’exercici de les seves funcions com
a agent de la policia local de Manresa.

Atès el que disposa l’article 41 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de Policies
Locals de Catalunya, en el sentit que les corporacions locals han de garantir la
defensa jurídica necessària a llurs policies locals en les causes judicials que se
segueixen contra aquests com a conseqüència d’actuacions dutes a terme en
l’exercici de llurs funcions.

Atès que arran de la denúncia s’ha iniciat al Jutjat d’Instrucció número 2 de
Manresa el procediment de Judici de Faltes núm. 445/01, i s’ha citat a l’agent
per tal d’assistir al judici oral en qualitat de denunciant.

Atès l’informe emès pel Lletrat cap de la unitat dels Serveis Jurídics i
d’Assessorament.

L’Alcalde-President, previ informe del lletrat, cap de la unitat de Serveis
Jurídics, d’acord amb l’art. 54.3 del RDL 781/1986,  en ús de les facultats
atribuïdes per la Llei 7/1985, Llei 8/1987 i RDL 781/1986, HE RESOLT:
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1.- PRESTAR l’assistència jurídica necessària a l’agent de policia local número
612, per tal de garantir-li la defensa jurídica que calgui en la causa que se
segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Manresa amb el número Judici de
Faltes 445/01, i amb l’objecte de ser part en el procediment iniciat arran de la
seva denúncia del delicte contra la seguretat del trànsit i insults de què va ser
objecte el dia 04/09/01, al c/ Guimerà núm. 14,  en l’exercici de llurs funcions
com a agent de la Policia Local, d’acord amb el que disposa l’art. 41 de la Llei
16/1991, de Policies Locals.

2.- DESIGNAR el lletrat en exercici dels serveis jurídics municipals, Sr. Jordi
Rodríguez i Fuentes, director de la defensa jurídica en judici de l’agent de la
policia local número 612, al Judici de Faltes núm. 445/01.

3.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”

2.23 DONAR COMPTE DEL DECRET DEL REGIDOR DELEGAT
D’ADMINISTRACIÓ, DE 31 D’OCTUBRE DE 2001, SOBRE
CONTRACTACIÓ DE LA SENYORA CRISTINA PICAS SANS PER A
REALITZAR TASQUES D’AGENT CENSAL.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:

“En data 25 d’octubre de 2001 el secretari general ha emès informe en el que
manifesta que tenint en compte l’elaboració del Cens d’habitatge i de població
2001, es fa necessària la contractació d’una persona per tal de realitzar
tasques d’atenció al públic a l’oficina municipal del Cens d’habitatge i població.

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 CRISTINA PICAS SANS, com a
agent censal, pel període comprès entre el dia 1 de novembre de 2001 i fins al
28 de febrer de 2002.

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

Vist el que disposen l’art. 15.1.a)  del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, modificat pel RD
8/97, de 16 de maig, l’art. 2 del RD 2720/98, de 18 de desembre, que regula la
contractació per obra o servei determinat, així com el Decret 214/1990, de 30
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats
locals.

Josep Lluís Irujo i Fatuarte, tinent d’alcalde regidor delegat d’Administració, en
virtut de la delegació conferida pel senyor alcalde president, mitjançant decret
de data 17 d’octubre de 2000,
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RESOLC

1.- Contractar, en règim laboral de durada determinada per obra o servei
determinat i pel procediment de màxima urgència, a la senyora CRISTINA
PICAS SANS (DNI 39370573),  per tal de realitzar tasques d’agent censal, amb
una jornada de 35 hores setmanals, pel període comprès entre el dia 1 de
novembre de 2001 i fins al 28 de febrer de 2002 i per les retribucions següents:

Sou mensual  ........................................... 994,78 EUR (165.517,- PTA)
Paga extraordinària d’estiu  ........................ 994,78 EUR (165.517,- PTA)
Paga extraordinària de Nadal  ..................... 994,78 EUR (165.517,- PTA)

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

2.- La contractació de la senyora Picas s’efectua de conformitat amb el que
disposen l’art. 15.1.a)  del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 16 de
maig, l’art. 2 del RD 2720/98, de 18 de desembre, que regula la contractació
per obra o servei determinat, així com el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

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.”

2.24 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, D’11 D’OCTUBRE DE
2001, SOBRE APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ELS AJUNTAMENTS DE MANRESA,
IGUALADA I SANT CELONI I EL CLUB ATLÈTIC MANRESA, PER A
REALITZAR LA “CHALLENGE D’ATLETISME EN PISTA”.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:

“Atès l’atribució de competències que, a partir del marc configurat per la
Constitució, s’ha anat produint a través de la legislació de règim general,
atorguen a la Diputació funcions de cooperació i de suport tècnic, jurídic i
econòmic envers els municipis i altres entitats locals de la província de
Barcelona.

Atès que en el Pla del Mandat 2000/2003 de l’Àrea d’Esports s’han dissenyat
dues Àrees Clau: Desenvolupament de Programes i Esdeveniments Esportius
d’Interès Local i Xarxa d’Equipaments Esportius Locals. Dins l’Àrea Clau de
Desenvolupament de Programes d’Esdeveniments Esportius d’Interès Local –
que pretén involucrar i fer participar al moviment associatiu en la política
esportiva local- , la línia d’actuació “Grans Premis Diputació de Barcelona” té
per objecte l’organització, juntament amb els diferents agents esportius,
d’esdeveniments esportius en diferents municipis de la província de Barcelona.
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Atès que el Club Atlètic Manresa és una entitat esportiva contemplada en el
Decret Legislatiu 1/2000 de 31 de juliol pel qual s’aprova el Text únic de la Llei
de l’esport, i com a tal els seus objectius bàsics són el foment, el
desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva, sense
afany de lucre treballant en l’àmbit de l’esport de l’atletisme. Amb aquest
propòsit va organitzar en els municipis de Barcelona, Igualada, Manresa i Sant
Celoni la “Challenge d’Atletisme en pista”.

Atès que la Diputació de Barcelona, considerant l’interès esportiu d’aquest
esdeveniment, que compta amb el recolzament dels Ajuntament d’Igualada,
Manresa, Sant Celoni i amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona va creure
oportú que se celebrés sota la denominació de “Gran Premi Diputació de
Barcelona” i, a tal efecte, formalitzar el present conveni.

Atès el que s’estableix a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local, a la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya i al RDL 781/1986, de 18 d’abril.

Per tot això, 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

PRIMER.- APROVAR el conveni de col.laboració entre la Diputació de
Barcelona, els Ajuntaments de Manresa, Igualada, Sant Celoni i el Club Atlètic
Manresa que compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona per la
realització, durant l’any 2001, de la “Challenge d’Atletisme en pista”, sota la
denominació de “Gran Premi Diputació de Barcelona”, d’acord amb l’expedient
que s’acompanya.

SEGON.- DONAR compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la
primera sessió que tingui lloc per al seu coneixement.”

2.25 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 2 DE NOVEMBRE DE
2001, SOBRE INCOACIÓ D’EXPEDIENT ADMINISTRATIU PER A LA
MODIFICACIÓ DE LA FORMA DE GESTIÓ DEL SERVEI DE XARXA DE
CLAVEGUERAM  I CREACIÓ DE LA COMISSIÓ ENCARREGADA
D’ELABORAR LA DOCUMENTACIÓ CORRESPONENT.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:

“Atès que des de la regidoria de Via Pública es considera convenient adscriure
a l’empresa municipal AIGÜES DE MANRESA SA, la gestió de la xarxa de
clavegueram del municipi, la qual cosa permetrà concentrar en un sol operador
la gestió integral del cicle de l’aigua.

Donat que la materialització d’aquesta proposta requereix dur a terme un canvi
de forma de gestió del servei, que fins a l’actualitat  es feia a través de la
mateixa organització ordinària de l’Ajuntament i que ara passa a ser assumit
per una societat mercantil amb capital íntegrament públic.
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Atès que aquesta circumstància exigeix la instrucció d’un expedient i la
tramitació del procediment previst als articles 159 i 160 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, en allò que sigui compatible.

Considerant que cal:

• Definir clarament les característiques del servei.
• Determinar la nova forma de gestió i les obligacions a assumir pel nou ens

gestor.
• Indicar les obres, els béns i les instal·lacions necessàries per a la prestació.
• Confeccionar un estudi econòmic financer, que indiqui alhora les tarifes a

percebre dels usuaris del servei.
• Fixar el règim estatutari dels usuaris del servei, mitjançant el corresponent

reglament.
• Aprovar l’expedient relatiu al canvi de forma de gestió del servei, el qual

comprendrà la documentació indicada en els apartats anteriors i s’haurà de
subjectar a un tràmit d’informació pública.

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,

RESOLC

PRIMER. Incoar expedient administratiu per a la modificació de la forma de
gestió del servei de xarxa de clavegueram.

SEGON. Crear una comissió encarregada d’elaborar la documentació indicada
a la part expositiva d’aquesta resolució en relació a la modificació de la forma
de gestió de l’esmentat servei. Aquesta comissió estarà integrada per les
persones que s’indiquen a continuació:

- President: Francesc Caballo Molina, regidor delegat de Via Pública.

- Vicepresident: Joaquim Garcia i Comas, regidor delegat d’Urbanisme de
l’Ajuntament de Manresa.

- Vocals: Miquel Àngel Pindado Rodríguez, cap de servei d’Obres i
Manteniments.

Josefina Belmonte López, cap de secció d’Hisenda.

Josep Alabern i Valentí, gerent de l’entitat AIGÜES DE
MANRESA, SA.

Esteve Albàs i Caminal, cap d’unitat de Contractació i
Patrimoni, que exercirà alhora com a secretari de la
Comissió.
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TERCER. Donar compte d’aquesta resolució al ple de la corporació, en la
primera sessió que tingui lloc.”

2.26 DONAR COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L’ALCALDE I DEL TINENT
D’ALCALDE D’HISENDA, DE 9 DE NOVEMBRE DE 2001, SOBRE
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.
27/2001, DINS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:

"Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent,
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit
pressupostari.

Vist l'informe favorable de la Intervenció municipal

RESOLC:

PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 27/2001, 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 2001, 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 2001."

2.27 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 30 D’OCTUBRE DE
2001, SOBRE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA A L’AGENT DE LA
POLICIA LOCAL NÚM. 305, PER DE GARANTIR-LI LA DEFENSA
JURÍDICA NECESSÀRIA EN EL JUDICI DE FALTES 479/01.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:

“Vista la denúncia de la Policia Local de Manresa del dia 26-09-01, en la qual
l’agent de la Policia Local amb carnet professional número 305, va denunciar al
Sr. Domingo Jiménez Arcos per presumptes insults a l’agent de l’autoritat, que
va ser objecte en l’exercici de les seves funcions com a agent de la policia local
de Manresa.

Atès el que disposa l’article 41 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de Policies
Locals de Catalunya, en el sentit que les corporacions locals han de garantir la
defensa jurídica necessària a llurs policies locals en les causes judicials que se
segueixen contra aquests com a conseqüència d’actuacions dutes a terme en
l’exercici de llurs funcions.
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Atès que arran de la denúncia s’ha iniciat al Jutjat d’Instrucció número 1 de
Manresa el procediment de Judici de Faltes núm. 479/01, i s’ha citat a l’agent
per tal d’assistir al judici oral en qualitat de denunciant.

Atès l’informe emès pel Lletrat cap de la unitat dels Serveis Jurídics i
d’Assessorament.

L’Alcalde-President, previ informe del lletrat, cap de la unitat de Serveis
Jurídics, d’acord amb l’art. 54.3 del RDL 781/1986, en ús de les facultats
atribuïdes per la Llei 7/1985, Llei 8/1987 i RDL 781/1986, HE RESOLT:

1.- PRESTAR l’assistència jurídica necessària a l’agent de policia local número
305, per tal de garantir-li la defensa jurídica que calgui en la causa que se
segueix al Jutjat d’Instrucció  núm. 1 de Manresa amb el número Judici de
Faltes 479/01, i amb l’objecte de ser part en el procediment iniciat arran de la
seva denúncia de delicte d’insults a l’agent de l’autoritat de què va ser objecte
el dia 26/09/01, al c/ Bruc cantonada Ausias March,  en l’exercici de llurs
funcions com a agent de la Policia Local, d’acord amb el que disposa l’art. 41
de la Llei 16/1991, de Policies Locals.

2.- DESIGNAR el lletrat en exercici dels serveis jurídics municipals, Sr. Jordi
Rodríguez i Fuentes, director de la defensa jurídica en judici de l’agent de la
policia local número 305, al Judici de Faltes núm. 479/01.

3.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”

2.28 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 25 D’OCTUBRE DE
2001, SOBRE APROVACIÓ DEL CONVENI SUBSCRIT ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE MANRESA, PER A LA
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER PUNTUAL DE
DESENVOLUPAMENT DELS SERVEIS SOCIALS.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:

“Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 27 d’abril de 2000,
va aprovar el Protocol General “Xarxa Barcelona – Municipis de Qualitat” com a
marc de col.laboració mútua en les àrees d’interreació competencial i en els
assumptes d’interès comú, entra la Diputació de Barcelona i els Ajuntament, les
Entitats Municipals Descentralitzades i els Consells Comarcals.

Atès els diferents Ens locals de la província de Barcelona, adherits al Protocol
General “Xarxa Barcelona- Municipis de Qualitat”, han expressat les seves
necessitats per a la realització d’activitats de caràcter puntual de
desenvolupament dels Serveis Socials que presta l’Ens Local adherit.

Atès el que s'estableix a la Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978 i
l'Estatut de Catalunya aprovat per la Llei Orgànica 4/1979, de 18 de desembre,
la llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim local i la Llei 8/87,
de 15 d'abril, Municipal i de Règim local de Catalunya en matèria de promoció i
reinserció local.
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Atès el que s'estableix al Decret Legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel
qual s'aprova la refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de
desembre i 4/1994, de 20 d'abril, en matèria d'assistència i serveis socials.

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

PRIMER.- APROVAR el conveni subscrit entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Manresa per la realització de les següents activitats amb
l’aportació per part de la Diputació que es relaciona:

Eix Suport
Tècnic

Aportació anual (*)
PTA  i  EUROS

1. Serveis de suport tècnic i econòmic a la gestió
dels serveis municipals de benestar social SI

0
0,00

PTA
EUR

1. Serveis de suport tècnic i econòmic a la gestió
dels serveis municipals de benestar social NO

1.000.000
6.010,12

PTA
EUR

2. Serveis d’atenció i promoció per a col.lectius
específics de benestar social SI

0
0,00

PTA
EUR

2. Serveis d’atenció i promoció per a col.lectius
específics de benestar social NO

6.950.000
41.770,34

PTA
EUR

Any 7.950.000 PTA
Aportació anual de la Diputació al conveni: 2001 47.780,46 EUR

* (en cas de pròrroga els imports anuals s’actualitzaran segons l’increment de l’IPC,
llevat que la Comissió Tècnica de seguiment proposi un altre tipus d’actualització)

SEGON.-  DONAR compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la
primera sessió que tingui lloc per al seu coneixement.”

El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i, referint-se al decret número
2.24, diu que s’aprova el conveni per a una activitat que ja està feta amb
anterioritat, ja que la data és la d’11 d’octubre del 2001. Voldria saber quina és
la causa d’aquest fet.
Així mateix, respecte al decret número 2.25, sobre la modificació de la forma de
gestió del servei de xarxa de clavegueram i la creació de la comissió
encarregada d’elaborar la documentació corresponent, voldria saber si s’hauria
d’haver tirat endavant després de la modificació dels estatuts d’Aigües de
Manresa, S.A., que s’ha aprovat a la Junta General d’aquesta societat
municipal, abans d’aquest Ple.
Finalment, pel que fa al decret número 2.28, amb el qual s’aprova un conveni
subscrit entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Manresa en relació
amb la qüestió del benestar social, ha observat el següent: en un dels quatre
eixos previstos al conveni, figura una aportació d’1.000.000 de pessetes per
part de la Diputació de Barcelona en concepte de serveis de suport tècnic i
econòmic a la gestió dels serveis municipals de benestar social, i, en canvi, en
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la columna referent al suport tècnic diu “NO”. No entén gaire el sentit d’aquest
fet. Ignora si el milió de pessetes és en general per a un altre fet i realment no
va destinat a suport tècnic. Aquesta pot ser una interpretació. El GMCiU ha
plantejat aquesta qüestió a les persones que van assistir a la Comissió, però no
han pogut aclarir-ho.

El senyor Empez i García respon al senyor de Puig respecte al decret 2.24
dient que el conveni entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments de
Manresa, Igualada, Sant Celoni i el Club Atlètic Manresa, per organitzar la
“Challenge d’Atletisme en pista” el fa la Diputació de Barcelona amb el Club
Atlètic Manresa, en aquest cas, sota la denominació de “Gran Premi Diputació
de Barcelona”, respecte el qual els ajuntaments donen suport al Club Atlètic
Manresa, que és qui té la tasca de desenvolupar aquest esdeveniment.
Per tant, és cert que, pel que fa a Manresa, es va fer al mes d’agost i s’ha
signat l’11 d’octubre, que és quan ha arribat de la Diputació de Barcelona.
Manresa no ha de fer res més que donar suport al Club Atlètic Manresa, tal
com ho demana la Diputació de Barcelona.

El senyor Canongia i Gerona respon al senyor de Puig en relació amb el
decret número 2.25 que no té res a veure una cosa amb l’altra. En aquest
moment s’inicien els tràmits administratius per veure si realment es pot
traspassar aquest servei i quins costos tindria aquest traspàs.
Cal fer una anàlisi prèvia abans d’adoptar l’acord.
Quan s’hagi pres l’acord, que serà fruit de les discussions que es produeixin en
la Comissió, serà quan la societat municipal Aigües de Manresa, S.A. hauria
d’incloure en els seus estatuts la possibilitat d’exercir aquesta tasca a càrrec de
l’Ajuntament de Manresa.
Malgrat això, amb els estatuts actuals, com que s’està parlant de cicle de
l’aigua, l’Ajuntament de Manresa interpreta que, tot i que en els nous
s’especifica clarament, també seria possible fer-ho, sense necessitat d’haver-
ho fet constar expressament. És a dir, amb els estatuts vigents, seria possible
que la societat Aigües de Manresa, S.A. es fes càrrec de la xarxa de
clavegueram.

El secretari intervé i explica que, per fer una modificació de la gestió, s’ha de
seguir un procediment molt similar adaptat a quan hi ha un establiment d’un
servei, i s’ha de redactar una memòria i un reglament.
Si es crea la comissió ara, el que es fa és preparar el reglament per al dia en
què s’adopti l’acord de modificar la gestió i aprovar el reglament i la memòria,
és a dir, d’alguna manera, s’anticipa la creació d’aquesta comissió per
començar a preparar el reglament. És un inici de treballs previs que són
preparatoris de l’acord que serà adoptat en el moment en què això estigui
preparat.
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El senyor Mora i Villamate respon també al senyor de Puig en relació amb el
decret número 2.28, que, en cada un dels elements que es plantegen en el
conveni, es demana si hi ha suport tècnic i econòmic.
Així, en la primera línia, no hi ha casella econòmica perquè el suport és tècnic;
en la segona, no hi ha suport tècnic, però sí econòmic. És a dir, el suport pot
ser tècnic o bé econòmic.
Malgrat tot, ho verificarà i, si al senyor de Puig li calen aclariments
complementaris, els li donarà personalment.

Previ acord amb els presidents dels grups municipals, l’alcalde disposa el
coneixement anticipat i en primer lloc de la moció presentada per tots els grups
municipals com a assumpte sobrevingut número 2, donada la presència al Saló
de Sessions de persones interessades en aquesta qüestió.

A continuació, sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència de
l’assumpte sobrevingut número 2, que s’aprova per unanimitat dels 24
membres presents, de conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG
781/1986 i l’art. 51.1.e) del ROM.

8.2 MOCIÓ DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS EN RELACIÓ AMB LA
CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE
GÈNERE.

El secretari dóna compte de la moció, del 19 de novembre del 2001, que
transcrita, diu el següent:

“Atès que el proper dia 25 de novembre se celebrarà arreu el Dia Internacional
contra la violència de gènere.

Atès que el Consell Municipal de la Dona de l’Ajuntament de Manresa ha fet
públic un manifest en què es vol difondre el rebuig a totes les formes de
violència que pateixen les dones.

Atès que el contingut diu textualment:

• Que quan parlem de maltractaments i violència de gènere fem referència
a aquelles accions, actituds o intencions contra dones que s’exerceixen
des de l’abús de poder jeràrquic d’una manera reiterada, limitant la
llibertat de les víctimes i produint greus danys i seqüeles tant físiques com
psicològiques.

• Que els maltractaments i violència de gènere han de ser tractats com a
problema social, més enllà de la suma de casos individuals, ja que tenen
les seves arrels en factors socioculturals, que es manifesten a través dels
diferents sistemes socials i són una expressió de les relacions de poder.

• Que Manresa no està exempta d’aquest problema i que, per tant, hi ha
dones de la ciutat que són o han estat víctimes de la violència.
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• Que cal la col·laboració i la coordinació dels diferents àmbits i estaments
que, en el sí de les institucions, estan implicats en la prevenció de la
violència contra les dones i l’atenció de les víctimes de la mateixa (mèdic,
policial, jurídic, etc.).

• Que cal instar, des de tots els àmbits socials, a què es corregeixen les
deficiències de les pràctiques legals i la incapacitat d’aplicar, en tota la
seva extensió, les lleis contra la violència a les dones.

• Finalment, cal afirmar que amb motiu del Dia Internacional contra la
violència de gènere de l’any 2001, reiterem que la violència contra les
dones no és una fatalitat, podem aturar-la treballant cap a una cultura de
la pau i una cultura de gènere. Per això, es fa necessari que ens
impliquem totes i tots d’una manera activa: Denuncia la violència que
vegis al teu voltant, trenca tu també el silenci.

És per tot això, que els grups polítics de PSC, GMCiU, ERC, GMPP i IC-V
proposen al ple de la Corporació l’adopció del següent acord:

1. El ple de l’Ajuntament manifesta la seva adhesió al manifest elaborat pel
Consell Municipal de la Dona en relació amb la violència contra les dones
amb motiu de la celebració el proper dia 25 de novembre de 2001, del Dia
Internacional contra la Violència de Gènere.

2. Traslladar aquest acord a totes les persones i entitats membres del
Consell Municipal de la Dona de Manresa, en la propera sessió que se
celebri.”

La senyora Torres i García inicia la seva exposició dient que, atès que el
proper 25 de novembre se celebrarà el Dia Internacional contra la Violència de
Gènere, i tenint en compte que la violència contra les dones no és un problema
individual, sinó social.
Atès que es dóna en els diferents àmbits de la vida, que constitueix un
problema tant de seguretat com de salut pública, i que repercuteix no només en
les dones que en són víctimes, sinó també en les seves famílies i en la
comunitat en general.
El manifest presentat pel Consell Municipal de la Dona vol transmetre la
necessitat d’implicar tota la societat, en general, no únicament els estaments
corresponents.
No vol distingir, en aquesta lluita contra la violència de gènere, entre homes i
dones, sinó que es pretén que s’assumeixi la filosofia que els homes i les
dones, i la societat, en general, s’impliqui en aquest problema, prenent les
seves pròpies iniciatives i agafant els compromisos d’una forma activa.
Per tot això, es presenta el text elaborat pel Consell Municipal de la Dona, en
forma de moció, perquè se sotmeti a la consideració del Ple de la Corporació.

El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que el GMPP dóna suport a
aquesta moció i se sent satisfet de poder votar aquest acord, no perquè
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existeixin els problemes que es denuncien en el manifest, sinó perquè suposa
un primer pas perquè aquest problema que funciona com un somort a la nostra
societat es vagi desvetllant i denunciant.
És evident que es produeixen, cada vegada més, iniciatives per part de les
persones afectades que decideixen donar un pas endavant, per considerar que
no poden continuar en la situació en què es troben.
També és cert, però, que hi ha molt al darrera de gent que encara no es
decideix a fer aquest pas.
Per això, el GMPP considera fonamental que amb aquest manifest es faci
possible l’existència de suport institucional, però no només de paraula, sinó
d’acció i de fets, perquè les persones que es trobin en aquesta malaurada
situació s’atreveixin a donar aquest pas endavant i sortir-se’n, i també perquè
aquestes situacions facin desvetllar el conjunt de la societat i es vegi que
aquest somort no és un fet llunyà, sinó que pot ser molt proper, i es pot produir
a l’escala de casa nostra.
Així doncs, el GMPP felicita l’acció del Consell Municipal de la Dona i l’anima a
continuar en aquesta línia de treball, que donarà els seus fruits amb el temps.

La senyora Rosich i Vilaró pren la paraula i diu que el GMCiU evidentment
s’ha reiterat en aquest manifest i, des del Consell de la Dona, pensa que
aquests manifestos generaran i provocaran una reflexió de totes les dones i de
tots els homes que siguin conscients de totes les problemàtiques socials que
de vegades s’amaguen. Aquesta reflexió potser arribarà també a la població
que creu que aquest problema no l’afectarà.
En una part del manifest es fa referència a la cultura de la pau i del gènere, que
creu que no està totalment desenvolupada.
Aquests manifestos, doncs, serviran perquè, en tots els àmbits, els homes, les
dones, els nois i les noies siguin conscients d’una realitat que potser encara
que es vegin com a llunyana, té un rerafons que pot ser una forma d’amagar un
tipus de violència física i també psicològica, que de vegades és  més important
que la física i que pot afectar al desenvolupament psíquic i físic de la persona.
El GMCiU, doncs, està molt a favor del manifest, que creu que ha d’arribar a
molts estaments i ha d’ajudar a aquesta consciència col.lectiva que el gènere
no és una cosa partidista, sinó quelcom que tothom ha de tenir en compte, ja
que totes les persones, siguin homes o dones, mereixen un tracte correcte,
honest i positiu.

L'alcalde agraeix al Consell Municipal de la Dona i a les seves representants
l’assistència al Ple d’avui i la seva capacitat d’incidir en el Ple, per demanar el
pronunciament dels grups municipals respecte a les polítiques de gènere i més
concretament, respecte el 25 de novembre en què se celebrarà el Dia
Internacional contra la Violència de Gènere.
Tal com han dit tots els grups, la proposta presentada pel Consell Municipal de
la Dona està molt bé, com també ho està el posicionament dels grups
municipals, però és absolutament necessari que es continuï treballant no
només en l’àmbit de la violència psicològica i física, que probablement és el
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més greu de tots, sinó també en tot allò relacionat amb les polítiques de
gènere, respecte a les quals encara s’ha d’avançar molt.

Sotmesa a votació la moció, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents.

3. ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

3.1 ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1.1 APROVAR LA MINUTA DE CONVENI DE COOPERACIÓ
INTERADMINISTRATIVA EN MATÈRIA DE DEFENSA JURÍDICA ENTRE
L’AJUNTAMENT DE MANRESA I EL CONSORCI LOCALRET PER
ASSUMIR EL FINANÇAMENT DE LES DESPESES DERIVADES DE LES
ACCIONS QUE S’INTERPOSIN PER EXIGIR AL MINISTERI D’HISENDA LA
CORRECTA LIQUIDACIÓ DELS RENDIMENTS DERIVATS DE LA
TELEFONIA MÒBIL.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 23 d’octubre del 2001,
que, transcrit, diu el següent:

“Vist l'ofici tramès pel Consorci Localret (registre d'entrada 30.121, de 16
d'octubre de 2001), a través del qual es fa saber a aquest Ajuntament que
Localret ha estimat convenient reclamar davant els tribunals la revisió de les
declaracions d'ingressos que l'empresa Telefònica ha realitzat, ja que no s'han
inclòs els rendiments derivats de la telefonia mòbil, i que la defensa jurídica de
la demanda a interposar s'ha encomanat a l'Estudio Jurídico de la Universidad
Carlos III de Madrid, previ procediment de selecció entre diversos gabinets de
reconeguda solvència i prestigi del país, segons es manifesta.

Vist que Localret ha fixat el cost de la defensa, inicialment, en seixanta milions
de pessetes, i que per acord del seu Consell d'Administració, del dia 5 de juliol
de 2001, l'esmentat import es finançarà amb aportacions dels ajuntaments, de
manera proporcional al nombre d'habitants, i seguint aquest càlcul, la quantia
que pertoca a Manresa és de sis-centes mil pessetes (3.606,07 €).

Vista la minuta de Conveni de Cooperació interadministrativa en matèria de
defensa jurídica que ha tramès Localret, que té com a objecte establir la
participació de cada ajuntament en el finançament de les despeses derivades
de la representació i defensa jurídica del Consorci en les accions
administratives i judicials interposades o que interposarà, per exigir al Ministeri
d'Hisenda la correcta liquidació de la compensació establerta  la Llei 15/1987,
de 30 de juliol, sobre la tributació de la Compañía Telefónica Nacional de
España, i que fixa la participació econòmica de cada ajuntament per col·laborar
en les despeses de la referida defensa i representació, tot i garantint el dret de
l'ajuntament a disposar d'informació permanent sobre l'estat dels procediments,
administratiu o judicial, que promogui el Consorci.

Atès que el Ple de la Corporació va aprovar, en sessió del dia 16 de juliol
d'enguany, ratificar i convalidar a tots els efectes administratius l'acció
administrativa interposada pel Consorci local LOCALRET davant del Ministre
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d'Hisenda, requerint la correcta liquidació de la compensació substitutòria dels
tributs locals de les empreses del grup Telefònica i sol·licitant informació
detallada sobre la gestió tributària de la referida compensació, així com
autoritzar expressament el citat consorci per tal que, en nom i representació del
municipi de Manresa interposés les accions administratives i judicials
necessàries per exigir la correcta liquidació citada.

Atès el que disposen els estatuts de Localret, aprovats per acord plenari del dia
17 de març de 1997, en el sentit que una de les seves funcions serà la d'exercir
accions, interposar recursos i tot tipus de reclamacions davant de tot tipus
d'autoritats i Administracions, davant de tot tipus de jurisdiccions, i una de les
seves fonts de finançament seran les aportacions econòmiques dels ens
consorciats.

Atès l'informe emès pel cap de la unitat de Serveis Jurídics i d'Assessorament,
l'alcalde president  proposa al Ple de la Corporació, previ informe de la
Comissió Informativa d'Hisenda, que adopti els següents:

ACORDS:

Primer. APROVAR la minuta de conveni de cooperació interadministrativa en
matèria de defensa jurídica entre l'Ajuntament de Manresa i el Consorci Local
Localret, que té per objecte establir la participació d'aquest ajuntament en el
finançament de les despeses derivades de la representació i defensa jurídica
del consorci en les accions administratives i judicials interposades o que ha
d'interposar en un futur immediat, per exigir al Ministeri d'hisenda la correcta
liquidació de la compensació establerta a la Llei 15/1987, segons acord plenari
del dia 16 de juliol d'enguany.

Segon. FACULTAR l'Alcalde-president per a la signatura de tota la
documentació necessària per a la complimentació de l'expedient.”

El senyor Canongia i Gerona pren la paraula i diu que, com és sabut, les
diferents Administracions locals i els diferents ajuntaments tenen un llarg
contenciós amb la Telefònica per cobrar, teòricament, els cànons referents a la
telefonia mòbil terrestre.
Com que hi ha diferents interpretacions o punts de vista sobre aquesta
compensació, al final, el Consorci LOCALRET s’ha vist en l’obligació
d’interposar un recurs contra el Ministeri d’Hisenda per requerir el cobrament
dels exercicis 1995, 1996, 1997, 1998 i 1999, a part de l’any 2000.
Aquest recurs s’ha encarregat al prestigiós gabinet de juristes de la Universidad
Carlos III de Madrid, i es demana a Manresa, com a municipi de més de 50.000
habitants i d’acord amb el repartiment que s’ha fet de les despeses d’aquest
contenciós, la quantitat de 600.000 pessetes.

El senyor de Puig i Viladrich intervé anunciant el vot afirmatiu del GMCiU al
dictamen, però, dit sense ànim de fer xovinisme, el sorprèn que, tractant-se
d’una empresa catalana com és LOCALRET, s’hagi encarregat l’estudi jurídic a
la Universidad Carlos III de Madrid.
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També voldria proposar l’esmena següent: en el primer paràgraf del dictamen
es diu “... previ procediment de selecció entre diversos gabinets de reconeguda
solvència i prestigi del país ...” , i suposa que en lloc de “del país” hauria de dir
“de l’Estat” o “de l’Estat espanyol”.
Així doncs, demana que es justifiqui la primera qüestió que ha plantejat i que
s’inclogui l’esmena exposada.

El senyor Canongia i Gerona respon al senyor de Puig que el consorci
LOCALRET, com sap el representant del GMCiU, té els seus òrgans de govern
i de decisió, que han fet diferents consultes, a través de les quals han arribat a
la conclusió que el més preparat per tirar endavant la defensa d’aquest
contenciós és el gabinet de la Universidad Carlos III.
Sincerament, creu que és un gabinet de prou reconegut prestigi, no només en
l’àmbit estatal, sinó també internacionalment, com per fer-li confiança perquè
defensi els nostres interessos.
Per altra banda, cal tenir en compte que s’està tractant un tema d’un contenciós
contra l’Administració de l’Estat i una empresa transnacional, que es regeix per
les lleis mercantils espanyoles. Per tant, han de ser persones gran
coneixedores del dret espanyol, no del dret català. Si es tractés d’una qüestió
estrictament catalana, possiblement es podria haver limitat a bufets d’advocats
de Barcelona. En aquest cas, s’han anat a buscar els millors de l’Estat
espanyol, que s’ha considerat que són aquests.
Tenint en compte que la part contrària és una empresa del nivell de la
Telefònica, la qual, molt probablement, no repararà en despeses per a la
defensa d’aquest contenciós, el mínim que es podia fer, era anar a buscar el
millor del millor dins del mercat, i considera que la Universidad Carlos III ofereix
suficients garanties.

L'alcalde diu que s’ha considerat que és un bon bufet d’advocats vinculat a la
Universitat, sense que hi hagi cap més raó.
Pel que fa a l’esmena plantejada pel senyor de Puig, no té cap inconvenient en
acceptar-la. Per tant, on diu “... del país...” ha de dir “... de l’Estat”.

El secretari explica que es tracta d’una esmena in voce que s’aplicaria a la part
expositiva del dictamen, sense que afecti la part resolutòria. Si s’accepta
l’esmena per part de tots els grups, se substituirà “... del país...” per “... de
l’Estat...”.

Sotmès el dictamen a votació amb la incorporació de l’esmena, manifestada in
voce, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, amb el text següent:

“Vist l'ofici tramès pel Consorci Localret (registre d'entrada 30.121, de 16
d'octubre de 2001), a través del qual es fa saber a aquest Ajuntament que
Localret ha estimat convenient reclamar davant els tribunals la revisió de les
declaracions d'ingressos que l'empresa Telefònica ha realitzat, ja que no s'han
inclòs els rendiments derivats de la telefonia mòbil, i que la defensa jurídica de
la demanda a interposar s'ha encomanat a l'Estudio Jurídico de la Universidad
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Carlos III de Madrid, previ procediment de selecció entre diversos gabinets de
reconeguda solvència i prestigi de l’Estat, segons es manifesta.

Vist que Localret ha fixat el cost de la defensa, inicialment, en seixanta milions
de pessetes, i que per acord del seu Consell d'Administració, del dia 5 de juliol
de 2001, l'esmentat import es finançarà amb aportacions dels ajuntaments, de
manera proporcional al nombre d'habitants, i seguint aquest càlcul, la quantia
que pertoca a Manresa és de sis-centes mil pessetes (3.606,07 €).

Vista la minuta de Conveni de Cooperació interadministrativa en matèria de
defensa jurídica que ha tramès Localret, que té com a objecte establir la
participació de cada ajuntament en el finançament de les despeses derivades
de la representació i defensa jurídica del Consorci en les accions
administratives i judicials interposades o que interposarà, per exigir al Ministeri
d'Hisenda la correcta liquidació de la compensació establerta  la Llei 15/1987,
de 30 de juliol, sobre la tributació de la Compañía Telefónica Nacional de
España, i que fixa la participació econòmica de cada ajuntament per col·laborar
en les despeses de la referida defensa i representació, tot i garantint el dret de
l'ajuntament a disposar d'informació permanent sobre l'estat dels procediments,
administratiu o judicial, que promogui el Consorci.

Atès que el Ple de la Corporació va aprovar, en sessió del dia 16 de juliol
d'enguany, ratificar i convalidar a tots els efectes administratius l'acció
administrativa interposada pel Consorci local LOCALRET davant del Ministre
d'Hisenda, requerint la correcta liquidació de la compensació substitutòria dels
tributs locals de les empreses del grup Telefònica i sol·licitant informació
detallada sobre la gestió tributària de la referida compensació, així com
autoritzar expressament el citat consorci per tal que, en nom i representació del
municipi de Manresa interposés les accions administratives i judicials
necessàries per exigir la correcta liquidació citada.

Atès el que disposen els estatuts de Localret, aprovats per acord plenari del dia
17 de març de 1997, en el sentit que una de les seves funcions serà la d'exercir
accions, interposar recursos i tot tipus de reclamacions davant de tot tipus
d'autoritats i Administracions, davant de tot tipus de jurisdiccions, i una de les
seves fonts de finançament seran les aportacions econòmiques dels ens
consorciats.

Atès l'informe emès pel cap de la unitat de Serveis Jurídics i d'Assessorament,
l'alcalde president  proposa al Ple de la Corporació, previ informe de la
Comissió Informativa d'Hisenda, que adopti els següents:

ACORDS:

Primer. APROVAR la minuta de conveni de cooperació interadministrativa en
matèria de defensa jurídica entre l'Ajuntament de Manresa i el Consorci Local
Localret, que té per objecte establir la participació d'aquest ajuntament en el
finançament de les despeses derivades de la representació i defensa jurídica
del consorci en les accions administratives i judicials interposades o que ha
d'interposar en un futur immediat, per exigir al Ministeri d'hisenda la correcta
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liquidació de la compensació establerta a la Llei 15/1987, segons acord plenari
del dia 16 de juliol d'enguany.

Segon. FACULTAR l'Alcalde-president per a la signatura de tota la
documentació necessària per a la complimentació de l'expedient.”

3.1.2 DONAR-SE PER ASSABENTAT AQUEST PLE CORPORATIU DEL
DECRET DICTAT PER L’ALCALDE EL 17 DE SETEMBRE DE 2001,
SOBRE APROVACIÓ DE CONVENI ENTRE AQUEST AJUNTAMENT, LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, LA FEDERACIÓ CATALANA DE BÀSQUET
I DIVERSOS AJUNTAMENTS, PER A L’ORGANITZACIÓ DEL “CIRCUIT
DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE 3X3 DE BÀSQUET AL CARRER”, I
RATIFICAR-LO.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 9 d’octubre del 2001,
que, transcrit, diu el següent:

“Per decret de l’Alcaldia de data 17 de setembre de 2001, es va resoldre el
següent:

Atès que l’atribució de competències que, a partir del marc configurat per la
Constitució, s’ha anat produint a través de la legislació de règim general,
atorguen a la Diputació funcions de cooperació i de suport tècnic, jurídic i
econòmic envers els municipis i altres entitats locals de la província de
Barcelona.

Atès que els Ajuntaments de Berga, Caldes de Montbui, Castellar del Vallès,
Granollers, Igualada, Manresa, Mataró, Sant Adrià del Besòs, Vilafranca del
Penedès estan interessats en promoure la pràctica del bàsquet i incrementar la
pràctica esportiva del col·lectiu de joves dels seus municipis.

Atès que la Federació Catalana de Bàsquet, en tant que federació esportiva
contemplada en el Decret Legislatiu 1/2000 de 31 de juliol pel qual s’aprova el
Text únic de la Llei de l’esport, que en l’article 17 regula les federacions
esportives catalanes és, per naturalesa, una entitat privada d’interès públic i
social dedicada a la promoció, la gestió i la coordinació de l’esport del bàsquet
dins l’àmbit de Catalunya.

Atès que per assolir els objectius d’aquests ajuntaments l’Àrea d’Esports de la
Diputació de Barcelona, considera adient col.laborar en l’organització del
“Circuit Diputació de Barcelona de 3 x 3 de bàsquet al carrer” dins del
Programa “De marxa amb l’esport” adreçat als joves, que es durà a terme en
aquest municipis durant el segon i tercer trimestre d’enguany.

Atès el que s'estableix a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local, a la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya i al RDL 781/1986, de 18 d'abril.

Per tot això, 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.
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RESOLC

PRIMER.- APROVAR el conveni a signar entre aquest Ajuntament, la
Diputació de Barcelona i el ajuntaments de Berga, Caldes de Montbui,
Castellar del Vallès, Granollers, Igualada, Mataró, Sant Adrià del Besós,
Vilafranca del Penedès i la Federació Catalana de Bàsquet, per regular la
col.laboració de tots ells en l’organització del “Circuit Diputació de  Barcelona
de 3x3 de bàsquet al carrer” dins el Programa “De marxa amb l’esport” adreçat
als joves, que es durà a terme en aquests municipis durant el segon i tercer
trimestre d’enguany, d’acord amb el text que s’adjunta a l’expedient.

SEGON.-  DONAR compte d'aquesta resolució al Ple de la Corporació en la
primera sessió que tingui lloc per al seu coneixement i ratificació.

Es per això que aquesta Alcaldia presidència, en ús de les facultats que té
atribuïdes, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent

ACORD

DONAR-SE per assabentat aquest Ple de la Corporació del decret d’Alcaldia
dictat en data 17 de setembre de 2001 i que queda transcrit a la part expositiva
del present dictamen i RATIFICAR-LO.”

El senyor Empez i García explica que aquest dictamen és semblant al decret
del qual se n’ha donat compte anteriorment, sobre la Challenge d’Atletisme.
En aquest cas, el conveni signat és entre la Diputació de Barcelona, la Federació
Catalana de Bàsquet i nou ajuntaments de la província per al programa de
bàsquet al carrer de 3 x 3.
A Manresa, seguint el programa establert per la Diputació de Barcelona i la
Federació Catalana, es va fer el dia 15 i el conveni es va aprovar el 17, que és
quan la Diputació de Barcelona el va portar.
Malgrat això, i tenint en compte que l’activitat es va dur a terme amb molt d’èxit,
demana el vot afirmatiu al dictamen.

El senyor de Puig i Viladrich diu que el GMCiU votarà afirmativament el
dictamen, donat que ara disposa del conveni i, per tant, l’ha pogut llegir.

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents.

3.1.3 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, DE CONFORMITAT AMB
ALLÒ QUE DISPOSA L’ART. 82.3 DEL ROF, APROVAT PER RD
2568/1986, DE 28 DE NOVEMBRE, PER RAONS D’URGÈNCIA, ENTRAR
EN EL CONEIXEMENT, DEBAT I VOTACIÓ DE L’ASSUMPTE SEGÜENT:
RATIFICAR ÍNTEGRAMENT EL DECRET DE 9 DE NOVEMBRE DE 2001,
QUE RESOLIA APROVAR LA PERSONACIÓ D’AQUESTA
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ADMINISTRACIÓ EN EL PROCEDIMENT PENAL ABREUJAT 14/01-I QUE
SE SEGUEIX CONTRA RAMON RIERA VALL.

L’alcalde disposa la votació de la prèvia ratificació de la inclusió d’aquest
assumpte a l’ordre del dia per raons d’urgència, la qual s’aprova per unanimitat
dels 24 membres presents.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 12 de novembre del
2001, que, transcrit, diu el següent:

“Vist el Decret dictat per l’Alcalde President en data 9 de novembre de 2001,
que resolia aprovar la personació d’aquesta Administració en el  procediment
penal abreujat 14/01-I que se segueix contra Ramon Riera i Vall, davant el
Jutjat d’Instrucció núm. 4 de Manresa, per delicte continuat de prevaricació per
manament d’embargament contra finques del querellant  Javier de Puig March,
i resolucions relatives a contribucions especials de la urbanització del polígon
“Els Dolors”, amb l’objecte de ser part en el procediment en concepte de
responsable civil subsidiari.   

Vista cèdula de citació dirigida a aquest Ajuntament pel Jutjat d’Instrucció núm.
4 de Manresa (R.E. núm. 32431 de 30 d’octubre de 2001), a través de la qual
s’emplaça a l’Ajuntament per tal que es personi a la causa que se segueix en el
procediment abreujat 14/01-I, iniciat per la querella interposada per Javier de
Puig March contra Ramon Riera i Vall, per delicte continuat de prevaricació per
manament d’embargament contra finques del querellat, i resolucions relatives a
contribucions especials de la urbanització del polígon “Els Dolors”.

Vista la cèdula d’emplaçament de data 7 de novembre de 2001 (R.E. 33534 de
7 de novembre de 2001), a través de la qual s’atorga un termini de 3 dies a
l’Ajuntament de Manresa per designar advocat i procurador que el defensi i
representi de l’acusació formulada contra aquesta Administració Pública en
concepte de responsabilitat civil.

Atès que la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, que aprova el  Codi
Penal, que disposa en el seu article 121 que el municipi respon subsidiàriament
dels danys causats pels penalment responsables dels delictes dolosos o
culposos, quan aquests siguin autoritat, agents i contractats de la mateixa, o
funcionaris públics en l’exercici dels seus càrrecs o funcions, sempre que la
lesió sigui conseqüència directa del funcionament dels  serveis públics que li
siguin confiats.

Atès que l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, estableix l’obligació de les entitats locals de defensar els seus béns
i drets, així com l’article 160.1 de la llei 8/1987, municipal i de règim local de
Catalunya, en el mateix sentit.

Atès que l’article 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, en la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril,
relatius a la competència de l’exercici de les accions judicials i administratives i
la defensa de l’Ajuntament.
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Atès l’informe emès pel Lletrat cap de la unitat dels Serveis Jurídics i
d’Assessorament, segons disposa l’article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova
el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

L’Alcalde-President, en ús de les competències que té legalment atribuïdes,
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents

ACORDS:

RATIFICAR íntegrament el Decret de data 9 de novembre de 2001, que resolia
aprovar la personació d’aquesta Administració en el procediment penal abreujat
14/01-I que se segueix contra Ramon Riera i Vall, davant el Jutjat d’Instrucció
núm. 4 de Manresa, per delicte continuat de prevaricació per manament
d’embargament contra finques del querellant Javier de Puig March, i
resolucions relatives a contribucions especials de la urbanització del polígon
“Els Dolors”, amb l’objecte de ser part en el procediment en concepte de
responsable civil subsidiari i nomenar MIQUEL VILALTA i FLOTATS, Procurador
dels Tribunals representant d’aquest Ajuntament en el procediment abreujat
14/01-I, i designar al lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, JORDI
RODRIGUEZ i FUENTES, director de la defensa jurídica en el procediment de
referència.”

El senyor Jordà i Pempelonne explica que aquest és un procediment en què
l’Ajuntament de Manresa es va personar, mitjançant un decret, per raons
d’urgència i, donat que és preceptiva l’aprovació d’aquesta personació pel Ple
de la Corporació, demana el vot afirmatiu.

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents.

3.1.4 AUTORITZAR LA MODALITAT DE DESPESA PLURIANUAL PER A
L’EXECUCIÓ DE L’OBRA “REHABILITACIÓ DEL CASINO DE MANRESA.
PLANTA BAIXA I ENTRESOLAT”, AMB UN PRESSUPOST TOTAL DE
458.661.149  PTA.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 12 de novembre del
2001, que, transcrit, diu el següent:

“Atès que l'Ajuntament de Manresa té previst executar el projecte de
"Rehabilitació del Casino de Manresa. Planta baixa i entresolat", amb un
pressupost total de 458.661.149 PTA  (2.756.609,02 EUR) , segons el següent
detall:

Pressupost d'execució per contracte de les obres ....... 435.246.004 PTA
(2.615.881,17 EUR)
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Honoraris de Direcció Facultativa  ............................. 20.415.145 PTA
(122.697,49 EUR)

Drets d'escomeses de gas, electricitat i aigua  ............ 3.000.000 PTA
(18.030,36 EUR)

Atès que existeix al pressupost vigent la partida 451.0.632, amb una
consignació de 175.000.000 PTA i un finançament disponible de 90.000.000
PTA, per a poder atendre la despesa corresponent a la primera anualitat.

Vist l'informe emès en data 9 d'octubre de 2001 per l'Arquitecte Cap de la
Secció d'Obra Pública, amb vist i plau del Cap dels Serveis del Territori, sobre
les previsions de temporalització de l'execució del projecte entre els exercicis
2001, 2002 i 2003.

Atès que la despesa que es proposa realitzar compleix amb els requisits que
preveu l'article 155 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals i articles 79 i 80 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril.

En conseqüència, es proposa al Ple municipal l'adopció dels acords següents:

ACORDS

PRIMER.- Autoritzat la modalitat de despesa plurianual per a l'execució de
l'obra "Rehabilitació del Casino de Manresa. Planta baixa i entresolat" amb un
pressupost total de 458.661.149 PTA  (2.756.609,02 EUR), a distribuir entre els
exercicis 2001, 2002 i 2003 de la forma següent.

EXERCICI IMPORT

2001  ................................. 90.000.000 PTA (540.910,89 EUR)
2002  ................................. 226.830.574 PTA (1.363.279, 21 EUR)
2003  ................................. 141.830.575 PTA (852.418,92 EUR)

Es fa ús de l'excepcionalitat prevista en els articles 155.5 de la Llei 39/1988, de
28 de desembre i 84.1 del Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril.

SEGON.- Consignar en l'Estat de Despeses dels Pressupostos Municipals dels
exercicis 2002 i 2003 les quantitats de 226.830.574 PTA (1.363.279,21 EUR) i
141.830.575 PTA (852.418,92 EUR), respectivament per atendre les
obligacions de pagament corresponents.”

El senyor Fontdevila i Subirana explica que aquest dictamen està informat
per la Comissió Informativa d’Hisenda, perquè amb ell s’autoritza la modalitat
de despesa plurianual per poder atacar les obres de reforma que permetin
acabar el complex del Casino, com a un centre cultural, on també es disposi
d’espai per a les exposicions, per a un equipament destinat a un espai per a la
participació ciutadana, i finalment, per a l’ampliació de la biblioteca o la situació
d’un bar.
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A més de la proposta estricta de finançament, que preveu l’aprovació per la
Comissió Informativa d’Hisenda, creu que és bo donar el relleu que aquest
projecte, que reconeixia el Pla d’Actuació Municipal, i que deixava per a aquest
mandat com a un dels més importants, se sotmeti a la consideració del Ple,
després d’haver-lo estudiat el Consell Municipal de Cultura.
Amb aquest finançament, que supera els 400 milions de pessetes es podrà
acabar tota la biblioteca, ja que es racionalitza tota una ala de dalt a baix, i es
resoldrà la nau central, que estarà destinada a exposicions. Finalment, a
l’extrem esquerre, mirat des de la façana del Passeig de Pere III, a tocar del
carrer Arquitecte Oms, encara quedaria una sala d’usos múltiples i un espai
destinat a bar, que, en coincidir amb el mateix nivell de l’espai que podria ser el
jardí en el futur, fa pensar també en una gestió compartida del bar i d’aquest
espai del darrere, com a d’ús públic, convenientment habilitat.
No es vol allargar sobre aquesta qüestió, perquè s’ha parlat abastament del
Casino en el Ple, però ha de manifestar que, malgrat la dificultat que hi ha
hagut, avui ja es disposa d’un projecte executiu i un pla de finançament, per
tant, s’estaria ja a les portes d’obrir un procés de licitació i d’encarrilar una obra,
que, més enllà del moment en què es realitzarà, és emblemàtica per a la ciutat.
Per això, es pretén acabar un equipament o un edifici que no s’havia acabat
mai des del 1906. És un repte de ciutat, que és bo que tingui data final, a fi que,
en el termini d’un any o un any i mig en puguin gaudir tots els ciutadans i
ciutadanes de Manresa.

El senyor de Puig i Viladrich anuncia el vot afirmatiu al dictamen per part del
GMCiU, que sempre ha manifestat la seva il·lusió de veure acabada aquesta
obra, respecte a la qual s’han produït petites discrepàncies sobre alguns
aspectes de la ubicació durant el projecte.
L’aspecte important de l’acord d’avui, però, és que es trobi el finançament
necessari per acabar aquesta obra, i, com ha dit el senyor Fontdevila en la
presentació del dictamen, que finalment la ciutat pugui veure acabada aquesta
obra, que es va iniciar amb tanta voluntat per part dels manresans.

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents.

3.1.5 APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 28/2001,
DINS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 14 de novembre del
2001, que, transcrit, diu el següent:

“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions
municipals que no poden demorar-se fins l'exercici del 2002, i no sent suficient
el crèdit consignat al Pressupost Municipal, l'Alcalde que subscriu ha considerat
convenient ordenar la incoació d'un expedient de suplements de crèdit, a fi i
efecte d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses
esmentades.
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Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit, degudament
informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament.

Per tot això, es proposa al del Ple de la Corporació, l'adopció dels següents
acords:

Primer.- Autoritzar la concessió de suplements de crèdit amb càrrec a recursos
generats per majors ingressos del Pressupost Municipal, per a finançar els
costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar
fins a l’exercicii del 2002.

Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 28/2001 dins el
Pressupost Municipal, 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 28/2001 s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial
de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat
definitivament si durant el termini esmentat no s'haguessin presentat
reclamacions.”

El senyor Canongia i Gerona pren la paraula i explica que aquest canvi de
partides està destinat a fer front a les despeses d’amortitzacions de préstec de
l’últim trimestre, respecte els quals, tal com es va explicar a la Comissió
Informativa, l’últim trimestre de l’any passat, van entrar les amortitzacions, per
part dels bancs, al primer trimestre d’aquest any, amb la qual cosa, l’últim
trimestre de l’any passat es va exhaurir la partida de l’últim trimestre d’aquest
any. Per això, se suplementa la partida, a fi de poder fer front a les
amortitzacions de l’últim trimestre de l’exercici.

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 14 vots afirmatius (11 GMS, 1
GMIC-V i 2 GMERC) i 10 abstencions (8 GMCiU i 2 GMPP).

3.1.6 APROVAR LA MINUTA DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE MANRESA I LA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL
AIGÜES DE MANRESA, S.A., PER AL FINANÇAMENT I EXECUCIÓ DELS
PROJECTES DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE CAN FONT.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 5 de novembre del
2001, que, transcrit, diu el següent:

“Atès que en data 14 de maig de 1999, l’AJUNTAMENT DE MANRESA i
AIGÜES DE MANRESA, S.A., van subscriure un protocol de col·laboració per
la urbanització, i futur manteniment i gestió del parc públic de “Can Font de la
Serra”, identificat a l’apartat precedent. De conformitat amb l’apartat primer
d’aquest Pacte, les dues parts es comprometien a subscriure un Conveni de
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col·laboració per a l’execució de les obres d’urbanització del parc i el seu
manteniment

Atès que l’AJUNTAMENT DE MANRESA, S.A. i AIGÜES DE MANRESA, S.A.,
juntament amb altres Administracions - Diputació de Barcelona i municipis de la
comarca -, i entitats i empreses privades, promouen el projecte “Parc
Patrimonial de la Sèquia “, que té per objecte la rehabilitació integral de la
Sèquia de Manresa i la seva recuperació com a espai natural vertebrador del
territori. Una part de les obres d’aquest projecte són finançades i executades
directament pel Ministerio de Medio Ambiente (Secretaria General de Medio
Ambiente, Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental) amb una
aportació de 157.137.000 PTA.

Atès que mitjançant Resolució del Director General d’Ocupació - dictada per
delegació del Conseller de Treball – del dia 28 de maig de 2001, s’ha aprovat
un programa de d’Escola –Taller, per a l’AJUNTAMENT DE MANRESA,
anomenat de Cant Font, que té per objecte l’execució de treballs de
rehabilitació de la Masia de Can Font i d’urbanització del Parc del sector.

Atès que l’AJUNTAMENT DE MANRESA  i  AIGÜES DE MANRESA, S.A.
estan interessats en promoure la creació a la masia de Can Font objecte de
rehabilitació, d’un centre temàtic d’interpretació de la Sèquia de Manresa i
d’altres temes relacionats amb el cicle de l’aigua, amb la denominació de
“Centre de l’Aigua “. Aquest Centre complementa i forma part integrant del Parc
Patrimonial de la Sèquia, amb la que està connectada amb el ramal de Can
Font.

Aquest Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció
dels següents

ACORDS:

Primer.- Aprovar la minuta de Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Manresa i la societat privada municipal Aigües de Manresa, S.A., pel
finançament i execució dels projectes de rehabilitació de la Masia de Can Font
per destinar-la a centre de l’aigua, i d'urbanització del Parc de Can Font, així
com de la gestió i manteniment d’ambdós equipaments.

Segon.- Condicionar l’efectivitat de l’aportació a efectuar per l’Ajuntament de
Manresa a Aigües de Manresa, S.A. en aplicació de la clàusula segona del
Conveni, a l’adopció per part de la Corporació Municipal d’acord d’autorització
de la modalitat de despesa plurianual.

Tercer.- Facultar al senyor Alcalde-President de la Corporació municipal per la
signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització del
Conveni objecte d’aprovació.”

El senyor Camprubí i Duocastella pren la paraula i explica que es tracta d’un
conveni entre l’Ajuntament de Manresa i la societat Aigües de Manresa, S.A.,
amb el que es concreta i amplia un protocol de col·laboració existent per a la
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gestió del Parc de Can Font, ja que preveu la realització d’un projecte de
rehabilitació de la Masia de Can Font així com la urbanització del Parc,
entenent aquesta com a l’acondiciament i arranjament dels espais de passeig i
estada, la millora i ampliació de l’arbrada existent.
Així mateix, quan parla de la rehabilitació de la Masia de Can Font, es refereix
a destinar-la a centre d’interpretació entorn a la temàtica de l’aigua, és a dir, un
centre on hi hagi informació, sensibilització i divulgació sobre la qüestió de
l’aigua, de la Sèquia, del sistema de l’aigua, així com també un laboratori
químic i bacteriològic, amb finalitat didàctica.
Alhora, espera que sigui un centre de documentació i arxiu, tant de la Junta de
la Sèquia, com d’Aigües de Manresa, S.A.
El projecte s’ha realitzat amb dues vessants: per una banda, hi ha les obres
que contractarà la societat Aigües de Manresa, S.A., i, per una altra, les que
executarà directament l’Escola Taller.
Aigües de Manresa, S.A. executarà les obres que, per la seva dificultat tècnica,
no poden realitzar els alumnes treballadors de l’Escola Taller, o dit d’una altra
manera, aquelles que malgrat que les poguessin fer ells, requeririen un temps
massa llarg, que dificultaria la posada en marxa del centre.
Les obres que executarà directament l’Escola Taller, respecte a la qual recorda
que té la finalitat d’oferir formació i salari als joves que en formen part, estaran
incloses en els mòduls de jardineria, obra pública i rehabilitació i construcció.
Així doncs, amb les obres que contractarà la societat Aigües de Manresa, S.A. i
amb les que executarà l’Escola Taller, es podrà rehabilitar la Masia de Can font
i urbanitzar el Parc.
Quan es va dissenyar l’Escola Taller, fa més d’un any, l’Ajuntament de Manresa
ja pensava que seria per a aquest projecte i així va ser aprovada.
El conveni regula l’aportació econòmica que farà l’Ajuntament de Manresa, que
serà de 52 milions de pessetes, dels quals 17 s’aportaran al 2002, 17, al 2003, i
18 al 2004, amb la corresponent plurianualitat.
Així mateix, el conveni preveu la dotació d’una partida de 10 milions de
pessetes, que es destinaran a l’adquisició de material de construcció i
urbanització, que utilitzaran els alumnes de l’Escola Taller.
Es recull en el conveni la gestió i l’explotació del Centre de l’Aigua, que aniran a
càrrec de la societat Aigües de Manresa, S.A., que s’ocuparà també del
manteniment del Parc.
Complementen el conveni, malgrat que no en formin part directament, el
Projecte de rehabilitació de la Masia de Can Font i la urbanització del Parc, que
queden relligats i reforçats amb les intervencions que s’han contractat aquests
dies, amb les obres que portarà a terme el Ministerio de Medio Ambiente en
relació amb la Via Verda i concretament, amb l’allargament de la via de
comunicació existent des del Parc de l’Agulla fins a Can Font.
Amb les obres que es facin, fruit d’aquest conveni, així com amb les que farà
en el seu dia el Ministerio de Medio Ambiente, Can Font serà la porta d’entrada
de la ciutat al Parc de la Sèquia.
Aquests són els elements més rellevants del conveni, per al qual demana el vot
afirmatiu dels membres corporatius.
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El senyor Javaloyes i Vilalta manifesta que el GMPP considera positiu aquest
dictamen perquè fa que hi hagi certs elements dinamitzadors conjunts de totes
les Administracions, que han fet possible que la qüestió de Can Font entri dins
de l’aspecte del projecte inicial de Via Verda, que quedava encallat al Parc de
l’Agulla.
El GMPP està satisfet de poder aportar el seu gra de sorra a la posada en
marxa d’aquest projecte, de forma decisiva, que servirà, alhora, per ampliar-lo
fins el Parc de Can Font.
A través d’aquest conveni i del programa que es preveu realitzar a l’Escola
Taller, es donarà un element dinamitzador propi i també dins del que és Can
Font.
Malgrat això, voldria dir que des del maig de 1999 en què es va signar el
protocol amb la societat Aigües de Manresa, S.A., fins ara, no s’ha fet res del
que en ell es preveia. El protocol era un compromís de les dues parts perquè
Can Font pogués desenvolupar-se.
Espera que en aquesta ocasió Can Font agafi l’embranzida necessària, perquè,
dins del programa d’actuacions que s’esmenta en el dictamen, esdevingui una
zona en bones condicions i d’esbarjo de la que en puguin gaudir definitivament
els ciutadans i ciutadanes de Manresa.

El senyor de Puig i Viladrich comença la seva intervenció recordant el
comentari fet pel senyor Javaloyes. El GMCiU està satisfet de l’aprovació
d’aquest conveni i, per tant, el votarà afirmativament, però considera que arriba
dos anys tard, perquè, quan es va signar el Protocol d’intencions, hi havia el
compromís de tenir definides tota una sèrie de condicions d’intervenció tres
mesos després d’aquella signatura, però han passat dos anys fins que ha estat
possible.
Aquest conveni és, doncs, benvingut i tant de bo que es pugui veure solucionat
definitivament el tema de Can Font.
Quant al contingut del conveni, voldria fer dos comentaris, respecte els quals, si
s’equivoca, prega que ningú s’ho prengui malament, ja que aquesta vegada ho
diu amb la mà al cor. Un cop llegit el text del conveni veu que, per a l’Escola
Taller de Can Font, la Generalitat de Catalunya destina 32 milions de pessetes
al projecte, qüestió que no s’ha esmentat en la presentació del dictamen.
Aquest és un dels casos en què han participat totes les Administracions. Així, al
principi, van participar la Diputació de Barcelona en la qüestió de la Via Verda,
així com tota una sèrie d’Ajuntaments i empreses privades, que hi figuren amb
lletres grosses. No recorda la quantitat, malgrat que era important. Hi ha
participat l’Estat, l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya, per tant, entén que
l'equip de govern o els regidors, en general, han d’estar satisfets que es
produeixin situacions com aquesta i que entre totes les Administracions s’hagin
aconseguit bons recursos econòmics per a aquest tema.
Així, doncs, ha fet aquest comentari només perquè no s’ha esmentat en la
presentació del dictamen, reitera el posicionament del GMCiU respecte el
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dictamen, en el sentit que el votarà afirmativament, i se n’alegra molt que
aquesta qüestió tiri endavant.

L'alcalde diu al senyor de Puig que té raó. Actualment les competències de les
Escoles taller formen part de la Direcció General d’Ocupació, per tant, el seu
finançament prové de la Generalitat de Catalunya.
De la mateixa manera, també li pot dir, amb bona voluntat i sense cap segona
intenció, que l’Agència Catalana de l’Aigua ha demostrat el seu interès en
participar en l’àmbit de la Via Verda, i, tard o d’hora, això es concretarà.
La voluntat de l’Ajuntament de Manresa és buscar el finançament del major
nombre possible d’Administracions i no ha de tenir problemes per poder-ho
explicar.

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents.

3.2 REGIDORIA DELEGADA DE PROMOCIÓ ECONOMICA

3.2.1 ESTIMAR PARCIALMENT LES AL.LEGACIONS PRESENTADES I
APROVAR PROVISIONALMENT EL PROGRAMA D’ORIENTACIÓ PER
ALS EQUIPAMENTS COMERCIALS (POEC).

L’alcalde disposa la retirada del dictamen número 3.2.1 de la sessió. Es
disculpa per no haver-ho dit al començament de la sessió i explica que s’ha
presentat aquest dictamen com a primer assumpte sobrevingut, per una qüestió
estrictament formal.

Així mateix, disposa que es tracti a continuació aquest dictamen sobrevingut.

8.1 RESOLDRE LES AL.LEGACIONS FORMULADES RESPECTE EL
PROGRAMA D’ORIENTACIÓ PER ALS EQUIPAMENTS COMERCIALS
(POEC) I APROVAR EL SEU TEXT REFÓS

L’alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència d’aquest
assumpte sobrevingut, la qual s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Promoció
Econòmica, del 5 de novembre del 2001, que, transcrit, diu el següent:

“Atès que el ple de la Corporació Municipal, en sessió del dia 21 de maig de
2001, va aprovar inicialment el Programa d’orientació per als equipaments
comercials (POEC).

Atès que el POEC aprovat inicialment ha estat sotmès a exposició pública pel
termini de 30 dies hàbils, previ anunci publicat en el DOGC núm. 3425 del dia 6
de juliol de 2001, d’acord  amb el procediment previst a l’article 4 de l’Ordre de
8 de juliol de 1998 del Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme.
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Atès que, dins del període d’exposició pública s’han presentat les al·legacions
següents:

• Al·legació presentada pel senyor Jordi Santasusana i Codina en
representació de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Manresa;
senyor Xavier Lanza i Prieto en representació de la Unió de Botiguers i
Comerciants de Manresa (UBIC); i senyor Jordi Torrens i Alsina, en
representació de PIMEC – SEFES  Petita i Mitjana Empresa de Catalunya
(registre d’entrada 22328, de data 2/8/2001).

• Al·legació presentada per la senyora Rosa Riera i Montserrat, en
representació del Grup Municipal de Convergència i Unió (registre
d’entrada 22889, de data 10/8/2001).

Vist l’informe emès en data 2 de novembre de 2001 sobre les al·legacions
presentades, del qual se’n dedueixen les següents conclusions succintes :

a) Algunes al·legacions son consideracions i valoracions de caràcter general
sobre el procés d’elaboració del POEC, les quals no afecten a la seva
legalitat, tan de contingut com de procediment administratiu.

b) La motivació i oportunitat d’elaboració del POEC es considera suficientment
justificada, en exercici de les competències sobre ordenació del model
comercial de ciutat que la Llei d’Equipaments Comercials atorga als
Ajuntaments.

c) En relació a les possibles incoherències entre el POEC aprovat inicialment i
el  Pla Territorial Sectorial de Catalunya (PTSEC), aprovat en data
24/7/2001, es proposen diverses modificacions ,especialment a l’apartat
7.3.2, per tal de garantir la coherència del POEC amb les prescripcions del
PTSEC.

d) Sobre la possible manca de participació dels diferents agents econòmics en
el procés d’elaboració del POEC, es proposa millorar i potenciar els
instruments de participació en la gestió i seguiment del POEC, a través del
Fòrum de Comerç, regulat a l’apartat 8.5.1.

e) Els diferents estudis sobre l’oferta, demanda i atractivitat justifiquen els
dèficits d’oferta comercial i de determinats formats comercials,
especialment pel que fa referència als mitjans establiments comercials i la
previsió d’usos comercials per a nous formats a l’actuació del sector de la
Fàbrica Nova. En conseqüència, no es consideren justificades les
al·legacions formulades en relació a aquests previsions.

f) S’accepten les al·legacions referents a la necessitat d’una major concreció i
programació de les diferents actuacions, proposant-se la incorporació d’un
nou apartat 8.7, on es concreta la temporalització i pressupostació de les
diferents actuacions del programa.
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g) S’accepten també les al·legacions referents als òrgans de gestió de les
accions de dinamització, i es formula una nova regulació d’aquests ens als
apartats 8.4 i 8.5.

h) No és possible concretar en el POEC les assignacions o finançament que
haurà d’aportat el sector i els agents privats. Aquesta concreció s’haurà de
fer en la fase de desenvolupament i execució de cada actuació.

i) S’accepta l’al·legació referent a la imprecisió sobre la figura de planejament
que s’haurà d’aprovar per desenvolupar la intervenció de la Fàbrica Nova,
en el sentit de que aquesta pot realitzar-se mitjançant un pla especial de
reforma interior o a través d’una modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana.

Atès que el Decret 211/2001, de 24 de juliol, del Departament d’Indústria,
Comerç i Turisme, aprovà el Pla territorial sectorial d’equipaments comercials
de Catalunya 2001-2004 (PTSEC).

Atès allò que estableixen l’article 16 de la Llei 17/2000, de 29 de desembre,
d’equipaments comercials, i l’Ordre de 8 de juliol de 1998 esmentada.

Aquest Regidor delegat de Promoció Econòmica proposa al Ple de la
Corporació Municipal l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Estimar parcialment les al·legacions presentades al Programa
d’orientació per als equipaments comercials (POEC) aprovat inicialment el dia
21 de maig de 2001, referents als punts següents:

a) Millorar els instruments de participació dels agents econòmics representatius del
sector comercial de la ciutat en el seguiment del procés de desenvolupament del
POEC, mitjançant la creació del Fòrum de Comerç.

b) Millorar la programació de les actuacions previstes al POEC, incorporant un
nou apartat 8.7 on s’especifiquen la temporalització i pressupost de cada
actuació programada.

c) La regulació dels òrgans de gestió dels plans de dinamització comercial.
d) L’adequació del contingut del POEC a les previsions del Pla Territorial

Sectorial de Catalunya (PTSEC) .

Segon.-  Desestimar les al·legacions presentades referents a les previsions
sobre dèficits potencials d’oferta comercial i de creació de nous formats
comercials al sector de la Fàbrica Nova, per considerar-se degudament
justificades aquestes previsions en els estudis sobre l’oferta, demanda i
atractivitat comercials realitzats de conformitat amb l’article 3 de l’Ordre de 8 de
juliol de 1998.

Tercer.- Desestimar les al·legacions referents al contingut del POEC, atès que
aquest s’ajusta estrictament i conté tots els documents que preveu l’article 3 de
l’Ordre de 8 de juliol de 1998.
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Quart.- Aprovar provisionalment el Programa d’orientació per als equipaments
comercials (POEC), amb la incorporació al text aprovat inicialment pel Ple de la
Corporació del dia  21 de maig de 2001, de les modificacions que
s’especifiquen al document annex al present dictamen.

Cinquè.- Aprovar provisionalment el text refós del Programa d’orientació per als
equipaments comercials (POEC), resultant de la incorporació al text aprovat
inicialment les modificacions de l’annex esmentat a l’apartat anterior.

Sisè.- Trametre l’acord d’aprovació provisional amb tots els documents que
integren l’expedient, a la Direcció General de Comerç del Departament
d’Indústria, Comerç i Turisme, per a la seva aprovació definitiva.”

El senyor Camprubí i Duocastella explica que avui es dóna compliment a les
al.legacions presentades, ja que el debat sobre el Programa d’Orientació per
als Equipaments Comercials (POEC) ja es va fer al mes de maig, en la seva
aprovació inicial.
En l’aprovació provisional que es farà avui, s’incorporen algunes de les
al.legacions presentades. Posteriorment, la Generalitat de Catalunya haurà
d’aprovar definitivament el POEC, a través de la Direcció General de Comerç.
Durant el període d’exposició pública, s’han presentat dues al.legacions, la
primera de les quals és de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Manresa,
conjuntament amb la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa, i PIMEC-
SEFES. La segona al.legació és del GMCiU.
Sense entrar en el detall de les reflexions, valoracions i consideracions al
voltant del POEC, així com de les al.legacions que es concreten, a manera de
resum, diria que s’ha acceptat una proposta formulada en el sentit que el POEC
s’adapti a la reglamentació del Pla Territorial Sectorial de Catalunya (PTSEC),
per garantir-ne la coherència. Quan es va aprovar inicialment el POEC, encara
no s’havia aprovat el PTSEC, per tant, difícilment el POEC podia garantir
aquesta coherència, ja que es va aprovar al maig i el PTSEC a finals de juliol.
Per això, s’accepten les al.legacions que fan referència a la coherència entre el
POEC i el PTSEC, a fi que el POEC garanteixi aquesta coherència.
En una segona al.legació es demana que hi hagi una major concreció i
programació de les actuacions.
Si bé el POEC és un programa d’orientació, que descriu un model de comerç i
el que es pretén fer per tirar-lo endavant, faltaven algunes concrecions, que ara
s’han incorporat, s’ha dotat també de més informació i s’ha incorporat una
taula-resum, amb dates i pressupost per a cada una de les actuacions
previstes, sempre que aquestes actuacions requereixin de pressupost.
També s’accepten les al.legacions que fan referència a la regulació dels òrgans
de gestió de les accions de dinamització. En aquest cas concret, se’n
modifiquen dues, la 8.5.4 i la 8.5.5, que fan referència a l’ens gestor de la
dinamització de Manresa comercial i de la possibilitat de crear nous ens gestors
per als nous espais de dinamització comercial.
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Com ha dit abans, en alguna al.legació es demana més concreció quant a les
assignacions del POEC. Això no es pot acceptar, perquè el POEC és un
programa i la concreció del finançament vindrà regulada i determinada amb les
fases de desenvolupament i execució, i evidentment, en l’aprovació dels
pressupostos que aprovi la Corporació cada any.
Es demana també més concreció en la intervenció en l’instrument urbanístic a
la Fàbrica Nova i es concreta aquesta intervenció a la Fàbrica Nova a partir
d’un Pla Especial de reforma interior, que reguli les possibles implementacions
d’equipaments comercials.
Hi ha, per altra banda, diverses al.legacions sobre la participació, algunes de
les quals fan referència a la bona participació que hi ha hagut, però semblava
que calia incorporar una nova actuació, perquè hi hagués un nou instrument de
participació, seguiment i discussió del POEC.
Per tant, en la 8.5.1 s’incorpora el Fòrum del comerç, com a instrument de
participació, seguiment i discussió del POEC que s’aprovarà en el seu dia.
Així doncs, mentre el POEC sigui vigent, almenys durant els quatre primers
anys, el Fòrum de comerç garantirà el seguiment i la discussió de les
actuacions que hi queden reflectides.
La composició del Fòrum de comerç serà pràcticament la mateixa que
l’establerta en el moment de la seva constitució per a l'elaboració del POEC i,
per tant, si no es produeixen grans canvis, espera que, quan s’hagi aprovat
definitivament, s’aprovarà el Fòrum de comerç en el qual, es concretarà quines
són les persones que en formaran part, per fer el seguiment del POEC.
El GMCiU demanava en les seves al.legacions que hi hagués més adequació a
la normativa, més planificació de les accions d’inversions, que es reflectís el
debat de participació en el POEC i que es definís l’ens gestor. Tots aquests
aspectes han quedat ja incorporats.
En essència, l’actual POEC és el mateix que l’aprovat al mes de maig, però ara
ha millorat amb les aportacions de les diferents entitats que han presentat
al.legacions.
Per tot això, demana el vot afirmatiu a l’aprovació provisional del POEC.

El senyor Javaloyes i Vilalta intervé afirmant, com ha dit el senyor Camprubí,
que el debat sobre el POEC ja es va fer en el seu moment. Per això, considera
innecessari tornar-hi a entrar.
Pel que fa a les al.legacions presentades, per al GMPP el que compta és el
document tal com ha quedat amb les modificacions que s’han inclòs com a
conseqüència de les diferents aportacions.
El GMPP creu que el POEC que se sotmet avui a aprovació és el mateix que
aquell que ja es va aprovar. No s’han produït variacions substancials en la
forma ni en el fons, al marge de petits elements.
Per al GMPP, el POEC, en lloc de ser un Pla d’Orientació per als Equipaments
Comercials, és més aviat un PEC, és a dir, un Pla d’Equipaments Comercials.
Per tant, no s’orienta sinó que es decideix.
Això provoca una gran confrontació amb la manera d’entendre com ha de ser el
comerç a la nostra ciutat i l’orientació d’aquest comerç.
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El GMPP no té cap dubte respecte el compliment dels paràmetres i la correcció
d’aquest Pla, a través del PTSEC, però continuaran existint els grans
problemes que afecten el comerç de la ciutat, i sense tenir clar quins eixos de
treball s’han d’establir per oferir eines als comerciants de Manresa, a fi que
pugui desenvolupar tranquil·lament la seva activitat, sense que això vulgui dir
que s’han de solucionar els seus problemes, com tampoc s’han de resoldre els
problemes dels ciutadans, perquè tinguin una relació de lliure mercat, que és
del que es tracta, en definitiva.
El senyor Camprubí ha dit que el POEC està equiparat al PTSEC, però el
GMPP creu que més aviat sembla un “PTGRAS”, perquè hi haurà qui es farà
un “vestit a mida” amb això. Ho diu perquè creu que hi ha aspectes del POEC
que afavoreixen, de forma descarada i flagrant, els grans monopolis, en
detriment dels petits i mitjans comerciants de la ciutat. El POEC no ofereix cap
mesura ni instrument als comerciants perquè puguin desenvolupar la seva
activitat, ni dóna resposta als ciutadans en la seva demanda d’aparcaments i
espais urbans més nets.
És cert, però, que, a través de les al.legacions aprovades, s’ha fet el programa
d’actuacions molt més acotat.
El GMPP felicita l'equip de govern, perquè, si més no, finalment s’ha
compromès i ha establert dates concretes, cosa que no va fer inicialment.
Malgrat això, creu que no es tracta d’això, sinó que, com ja s’ha dit, es tracta
del fons.
Creu que és una acció més delimitada o menys afavoridora per al sector, que
dóna un element molt dinamitzador als carrers, el qual no en resultarà afavorit.
Per tot això, el GMPP no donarà suport a aquest POEC i li sap greu que sigui
així, ja que s’hauria pogut fer l’esforç d’intentar aplicar alguns canvis profunds
en alguns dels seus elements, malgrat que no en tots, ja que aquest Programa
té aspectes positius. Aquests aspectes, però, no són suficients perquè el
GMPP hi pugui votar afirmativament.

El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que hi ha una gran diferència entre
aquesta aprovació provisional del POEC i l’aprovació inicial que es va fer en el
seu dia, sobretot respecte a la comunicació i a la possibilitat de poder debatre
els temes amb l'equip de govern, que és un aspecte fonamental per al GMCiU.
Per això, voldria fer constar que el regidor responsable de l’àrea ha mantingut
contínuament informat el GMCiU respecte a les al.legacions presentades i
sobre les respostes que es pensaven donar, no només pel que fa a les seves,
sinó també respecte a les presentades per la Cambra de Comerç. Agraeix,
doncs, l’esforç fet per la regidoria respecte a una qüestió tan important com és
la comunicació entre l'equip de govern i l’oposició.
També cal fer notar, tal com ha manifestat el regidor Camprubí en la seva
presentació, l’esforç que s’ha fet per recollir algunes de les peticions
formulades pel GMCiU en el resum final de les seves al.legacions, com són
ara, l’adequació d’aquests instruments a la normativa reguladora, la recollida de
planificació d’accions, amb l’afegitó d’aquest resum del programa d’actuació,
així com la definició de les funcions dels ens gestors del programa.
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El GMCiU se sent satisfet, doncs, d’aquesta col·laboració i d’aquesta relació
que hi ha hagut amb l'equip de govern.
Malgrat això, però, un cop rellegit el POEC creu que s’ha retornat al punt de
sortida de la primera presentació, referent al fet que s’intentava justificar la
possibilitat d’instal.lar uns grans magatzems a la zona de la Fàbrica Nova.
Quan es repassen les pàgines del POEC s’observa que aquest fet es repeteix
quan es justifica a la pàgina 34 la quota de compra que hi ha a Catalunya, que
és d’un 10 per 100, aproximadament, per als grans magatzems.
Ha intentat recollir informació sobre aquest tema per comprovar la certesa
d’aquesta dada, i sembla que es tracta d’una manifestació una mica
interessada, ja que no hi ha cap estudi que pugui recollir ni explicar aquest fet.
Es repeteix aquesta qüestió a la pàgina 69, on es diu que cal un nou
equipament comercial. Sembla que l’existència d’aquest gran magatzem hagi
de servir per justificar la condició de capitalitat comercial de Manresa.
D’altra banda, ningú ha explicat si aquest magatzem seria adequat a la
població existent a Manresa, o bé, si correspondria a zones de població més
elevada, equivalent a 150.000 habitants.
Així mateix, quan es fa referència a l’augment del 10 per 100, aproximadament,
comercialitzable de residents, té el dubte de si aquest percentatge s’aplica
sobre els 26.000 milions de pessetes que consten a la pàgina 24 del POEC, o
bé sobre els 34.500 milions de pessetes de la pàgina 25 del mateix document.
Hi ha tota una sèrie de dubtes que fan pensar en la possibilitat que s’estigui
utilitzant el POEC per justificar un fet.
D’altra banda, un cop fets alguns càlculs sobre el nombre d’habitants,
apareixen resultats que no entén. Així, quan es multiplica el consum per
equipament i se sumen totes les quantitats existents al gràfic de la pàgina 24,
donen com a resultat 144.000 pessetes per habitant, aproximadament. Per tant,
per arribar a cobrir els 13.600 milions de pessetes que consten a la pàgina 25
seria necessari un nombre total de residents a Manresa de 94.000.
A còpia de repassar els documents se n’aprèn, i un cop ho ha fet el GMCiU
amb aquest document, té la sensació que no és el model de POEC que vol per
a aquesta ciutat.
El GMCiU ja ho va justificar en la presentació del dictamen. En aquell moment,
va dir que les garanties d’aquests grans magatzems, i aquells 6.000 metres
quadrats, respecte els quals ja li van comentar que l’Ajuntament de Manresa no
tenia cap interès i que quedaven com a possibles superfícies més petites, no
justificaran la millor qualitat dels productes ni del servei per als consumidors de
Manresa.
El GMCiU considera que aquesta ciutat ha tingut històricament una estructura
comercial important, que amb el POEC i les expectatives que obre, s’està
perjudicant una gent del país o de la terra que durant molt anys han sigut una
trama social important i els capdavanters en molta de la vida social i associativa
d’aquesta ciutat.
Caldria fer un esforç més ràpid en tot el referent a l’urbanisme comercial, ja que
hi ha moltes ciutats com són ara, Granollers i Vic, que, sense donar aquesta
màniga ampla a tot el que sigui capital exterior, o, dit d’una altra manera, grans
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magatzems o mitjanes superfícies dins de les ciutats, han mantingut una
estructura comercial molt forta, que ha permès a la gent penetrar dins de la
ciutat.
Si l'equip de govern està convençut que un magatzem de 14.000 o 15.000
metres quadrats, situats a la Fàbrica Nova ha de ser l’afegitó a la capitalitat
comercial de Manresa, per crear la gran atracció comercial a la ciutat, creu que
està tenint molt poc en compte tota la feina que ha fet fins ara el comerç a
Manresa.
Per tot això, el GMCiU, malgrat agrair l’esforç d’informació i de diàleg que ha fet
l'equip de govern respecte a aquesta qüestió, votarà negativament l’aprovació
d’aquest POEC.

El senyor Camprubí i Duocastella pren novament la paraula i, responent al
senyor Javaloyes, diu que evidentment no s’ha modificat el POEC, ni en la
forma, ni en el fons, ja que aquest era el que s’havia elaborat. S’han millorat,
però, els elements de participació i concreció, la qual cosa ja ha estat
reconeguda pels grups de l’oposició.
Per altra banda, creu que el POEC sí dóna solucions a problemes del comerç
de la ciutat. En aquest sentit, hi ha més d’una actuació referent a resoldre els
problemes dels aparcaments, establint la manera d’actuar.
Evidentment, no disposa d’una solució immediata als problemes
d’aparcaments, però d’alguna manera, ja es planteja alguna solució als grans
problemes del comerç als quals s’ha referit el senyor Javaloyes.
Un dels aspectes positius del POEC és la previsió que fa sobre les actuacions
que cal fer a Manresa en matèria de comerç.
En el fons, probablement, hi ha una diferència entre el model de comerç pel
qual opta l'equip de govern i el que defensa el GMPP, que segurament no
hauria elaborat un POEC o bé l’hauria fet molt més “light”, però això són
opcions polítiques que cadascú tria.
Agreix, per altra banda, al GMCiU els comentaris fets sobre la informació que
s’ha donat. La voluntat de la seva regidoria ha estat que no faltés informació i
comunicació.
S’han recollit totes les peticions presentades fins i tot la referent a que no se
sotmetés al Ple l’aprovació provisional del POEC fins que no s’haguessin
recollit tots els temes. Creu que així s’ha intentat fins a l’últim moment.
No voldria entrar en un ball de números en relació amb el que ha exposat el
senyor de Puig sobre els inclosos en les diferents pàgines del document del
POEC. En tot cas, s’haurien de comparar els números, perquè ignora si el
senyor de Puig s’està referint a la despesa potencial, la comercialitzable, o la
real, cosa que podria fer variar les xifres en un 6 o un 8 per 100.
Ell pensava que en les esmenes que s’havien presentat, no s’apostava per cap
model comercial, en canvi, en la darrera intervenció, s’ha dit que aquest no és
el POEC que es volia per a Manresa, centrant-se només en la qüestió de la
Fàbrica Nova, respecte a si hi ha d’haver 14.000 o 10.000 metres, que, dit de
passada, en el document es parla d’entre 10.000 i 13.000 metres, per tant, no
de 14.000 ni de 15.000 metres.
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Per tant, insisteix, aquí és on poden produir-se les diferències. Uns opten per
un model comercial que ofereixi un format més atractiu a fi d’atraure un nombre
més elevat de consumidors, i uns altres, aposten per un format comercial
diferent, que no atregui més consumidors, sinó que reparteixi els existents
entre un nombre més elevat de botigues, situades a la Fàbrica Nova.
Per reforçar l’atractivitat comercial, cal crear nous formats que encara no
existeixen a la ciutat, que en aquest cas, és el del gran magatzem.
Si s’analitzés la resta d’elements del POEC, probablement només es trobarien
diferències respecte el model comercial que es pretén obtenir per a la possible
urbanització de la Fàbrica Nova.
Respecte a la intervenció del senyor Javaloyes, ha de dir que el GMPP no ha
presentat cap esmena. Per tant, la intervenció del representant d’aquell grup en
aquest Ple és probablement molt gratuïta. Agraeix la participació, però no n’hi
ha hagut cap altra per part del GMPP, ni cap altra resposta o solució als
problemes existents.

El senyor Javaloyes i Vilalta diu que és cert que el GMPP no ha presentat
cap al.legació, perquè, en cas de voler-ho fer, hauria hagut de demanar una
revocació total del document.
El GMPP no pretén fer perdre el temps a l'equip de govern, llegint-li coses
respecte a les quals no hi estarà d’acord, ni tampoc perdre’l ell amb causes
perdudes.
El senyor Camprubí sap, però, que el GMPP va assistir a totes les sessions
celebrades per a l’elaboració del POEC.
No es tracta de si hi ha aparcaments o no. Hi ha aspectes molt positius en el
POEC, que no concretarà, com tampoc ho ha fet amb els greuges, sinó que
només s’ha referit als aparcaments perquè és un tema que està en ment de
tots.
Si el senyor Camprubí afirma que el GMPP hauria presentat un POEC més
light, significa que el POEC que presenta l'equip de govern fustiga la gent de
casa.
Això és el que sempre ha denunciat el GMPP i és el fet en el que es basa per
afirmar que el POEC no és adequat ni en la forma, ni en el fons. Per això, el
GMPP no pot votar afirmativament el POEC.
El GMPP ha intentat sempre fer aportacions, que no han quedat recollides
perquè no ha presentat al.legacions. Espera, però, que es recullin en els
pressupostos aportacions com la referent a la possibilitat d’aplicar descomptes
en els impostos sobre l’obertura d’establiments per als titulars dels nous
establiments que s’obrin en el barri antic.
Aquesta mesura, que ha sigut una iniciativa del GMPP, és una eina per
potenciar el comerç a la nostra ciutat.
El GMPP no pot donar suport al POEC, ni per la forma, ni pel fons, sobretot
perquè traspua la falta de confiança existent sobre les persones del nostre
entorn i la manca absoluta de fe respecte a les persones que han portat fins ara
el comerç de la ciutat, perquè puguin liderar un ferm desenvolupament, que
conduirà a un futur millor.
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D’aquesta manera, s’està aconseguint l’èxit dels grans, en detriment dels petits,
tenint en compte que el comerç de la ciutat de Manresa, l’han fet els petits, i, si
continua aquest comerç, serà gràcies a ells.

El senyor de Puig i Viladrich pren novament la paraula i diu que, malgrat les
limitacions que pugui tenir cadascú, hi ha alguns conceptes del POEC que
costen de diferenciar, com són ara, les vendes potencials i les reals.
Pot assegurar al senyor Camprubí que ha fet un gran esforç per entendre el
document, llegint-lo dues vegades ahir a la tarda i creu que ha arribat a
diferenciar els dos conceptes i centrar les xifres que ha explicat en la seva
anterior intervenció en un sol concepte.
Es tracta només d’un comentari, i no pretén entrar en la discussió de les xifres.
Respecte al format comercial, el GMCiU no creu que la capitalitat comercial de
Manresa o la seva atractivitat depenguin d’assegurar l’existència d’aquest gran
magatzem.
D’altra banda, per la documentació de què disposa, no creu que hi hagi prou
demanda per justificar l’existència d’aquest gran magatzem, ja que el 10 per
100 a què ha fet referència abans, queda reduït al 5 per 100, un cop fet el
repàs de situacions. Creu, doncs, que no s’ha d’apostar per aquest gran
magatzem per perdre aquest 5 per 100.
El GMCiU estaria sincerament a favor d’un altre model de format comercial, per
entendre que, durant molts anys, el comerç d’aquesta ciutat ha sigut important i
ha ofert una imatge que ha servit com a punt d’atracció, i en aquest moment no
s’està ajudant a mantenir aquesta imatge.
En una entrevista mantinguda amb el senyor Camprubí en relació amb
aquesta qüestió, i en concret, sobre els 6.000 metres que queden per a les
mitjanes superfícies de 1.000 o 1.200 metres, el regidor va dir que l'equip de
govern tenia la voluntat de no atorgar cap més llicència, llevat que es produís
un desenvolupament cap a altres àrees. Ell va entendre i es va creure aquest
missatge, però repassant les xifres, creu que, d’alguna manera, aquest POEC
permet la creació d’aquest gran magatzem, que perjudicarà el comerç de la
ciutat i no justifica de cap manera augmentar l’atractivitat comercial.
Malgrat que el comentari pugui ser una mica més dur, entén que potser en un
moment determinat a l'equip de govern li ha semblat que el sector comercial no
era proper a l'equip de govern, però creu que això no es pot prendre així, sinó
que cal entendre que, per al bé de la ciutat els equips de govern de les ciutats
han d’estar per sobre d’aquestes coses.
Entén que de vegades hi ha coses, com la filosofia de l'equip de govern, que
traspuen l’inconscient d’algun equip de govern.

El senyor Camprubí i Duocastella diu que no s’ha concretat la qüestió de la
pèrdua de la confiança en l’entorn, no sap si és la dels consumidors o la dels
comerciants.
Pel que fa al format, es pregunta si li farien més mal al comerç que es
repartissin 5.000 o 10.000 metres quadrats en 50 botigues d’un determinat
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nombre de metres, o que hi hagués un format comercial que la ciutat no té;
aquesta és la disjuntiva.
Creu que instal.lar més varietat de botigues per al mateix nombre de
consumidors, és apostar per un model de format comercial que no existeix a la
ciutat, és també atraure nous consumidors a la ciutat, i evita l’evasió de compra
cap a altres municipis.
En les dades ja es deia que es produïa un 6 per 100 d’evasió de compra que
anaven a altres ciutats a buscar model comercials que Manresa no té.

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 14 vots afirmatius (11 GMS, 1
GMIC-V i 2 GMERC) i 10 vots negatius (8 GMCiU i 2 GMPP).

3.2.2 APROVAR LA MINUTA DE CONVENI DE CONCERTACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE MANRESA I DIVERSES ENTITATS, SOBRE EL PLA
D’ACCIÓ LOCAL, PER A LA PROMOCIÓ ECONÒMICA I EL FOMENT DE
L’OCUPACIÓ A MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Promoció
Econòmica, del 5 de novembre del 2001, que, transcrit, diu el següent:

“Atès que el desenvolupament i la promoció econòmica del territori, en un
procés de transformacions accelerades de  l’activitat econòmica en general i
del mercat de treball en particular, exigeixen actuar pel manteniment i
l’estabilitat de l’ocupació de les persones que estan actives, per la inserció de
les que es troben en situació d’atur, mitjançant la promoció de la creació de
nous llocs de treball, la creació i consolidació d’instruments de suport a la
cultura emprenedora, i la millora de la competitivitat del teixit empresarial i de la
capacitació professional dels recursos humans.

Atès que la Unió Europea recomana el desenvolupament d’acords territorials
per a l’ocupació que comportin la concertació i suma d’esforços de les
institucions i agents que poden contribuir a la creació d’ocupació. En aquesta
línia, l’Ajuntament de Manresa participa, juntament amb altres Administracions
Locals Territorials i entitats econòmiques comarcals, en el “Pacte Territorial de
Promoció Econòmica i Ocupació del Bages “, promogut per la Diputació de
Barcelona, subscrit en data 1 de desembre de 2000.

Atès que dins del marc més ampli definit pel Pacte Territorial del Bages, es
considera necessari el desenvolupament i execució d’un conjunt d’actuacions
en l’àmbit estricte de la ciutat de Manresa.

Vist l’informe de gestió emès pel Cap del Servei de Desenvolupament

Aquest Regidor Delegat de Promoció Econòmica proposa al Ple de la
Corporació Municipal l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Aprovar la minuta de Conveni de concertació entre l’Ajuntament de
Manresa, la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Manresa, PIMEC-SEFES
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de la Catalunya Central, Unió de Sindicats de Comissions Obreres del Bages
(CCOO) i Unió Intercomarcal d’UGT Bages-Berguedà, sobre el Pla d’Acció
Local per a la promoció econòmica i el foment de l’ocupació a Manresa.

Segon.- Facultar al senyor Alcalde-President de la Corporació municipal per la
signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització del
Conveni objecte d’aprovació.”

El senyor Camprubí i Duocastella explica que aquest dictamen fa referència
a un conveni entre els agents socials UGT i CCOO, la patronal i la Cambra de
Comerç per a la promoció econòmica i el foment de l’ocupació.
L’origen d’aquest conveni és la recomanació de la Unió Europea per al
desenvolupament d’acords territorials, per poder concertar i sumar esforços.
Prové també de la participació de l’Ajuntament de Manresa en el Pacte
Territorial per a la Promoció Econòmica i l’Ocupació de la comarca del Bages;
el desenvolupament de metodologies per a la gestió dels plans d’acció local, a
partir del projecte europeu ACTE en el qual van participar les ciutats de
Manresa, Terrassa, Sabadell i Mataró, així com la de Prato (Itàlia) i la de
Mouscron (Bèlgica), que es van presentar a la seu del Parlament europeu de
Brussel·les. Parteix també del compromís manifestat per cada institució, per
conveniar la col·laboració i concertació però també per les experiències
reeixides de participació, de concertació i de sumar esforços, que s’han produït
darrerament. Es refereix al Centre de Formació pràctica al sector del metall o al
programa Valquíria d’incorporació de la dona al sector del metall.
Per tant, amb aquest conveni es fa un pacte per a l’elaboració d’un Pla d’Acció
Local, en base als quatre pilars bàsics de l’ocupació, que són la millora de la
capacitat d’inserció laboral, el desenvolupament de l’esperit d’empresa, el
foment de la capacitat d’adaptació dels treballadors a l’empresa, i el reforç de la
política d’igualtat d’oportunitats entre els homes i les dones.
El conveni es composa de cinc grans objectius, també fa referència a
l’organització i la gestió, i destacaria la capacitat o la nova manera de treballar
que han de tenir els diferents agents, basada en la compartició d’informació, la
col·laboració institucional, la suma d’esforços i la concertació.

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents.

4. ÀREA D'URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA

4.1 REGIDORIA DELEGADA D'URBANISME

4.1.1 APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRICO-
ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE MANRESA. CASA ARMENGOU.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 5
de novembre del 2001, que, transcrit, diu el següent:



64

“Atès que per Decret d'Alcaldia de data 24 de maig del 2001 va ser adoptada la
resolució següent:

1r. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTORICO-
ARQUITECTÒNIC i AMBIENTAL DE MANRESA, CASA ARMENGOU,
redactat pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb allò que disposa
l’article 60 del Decret Legislatiu 1/1990 de 12 de juliol, pel qual s’aprova el
Text Refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística.

2n. EXPOSAR al públic el Pla Especial inicialment aprovat, durant un termini
d’un mes, a comptar des del dia hàbil següent al de la publicació del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes de
presentació d’al·legacions, i publicar també l’anunci d’aquest acord en un
dels diaris de major circulació de la província, perquè així ho disposa l’article
60 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, en concordança amb els
articles 147.3, 138.2 i 128 del Reglament de Planejament Urbanístic, aprovat
per Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny.

3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la Comissió informativa i de
control de Serveis del Territori, a l’efecte del seu coneixement, en la propera
sessió que tingui lloc.

Atès que l'acord d'aprovació inicial va ser publicat en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 179, de 27 de juliol del 2001, així com en el diari El Periódico,
de 26 de juny del 2001, i que durant el termini d'exposició pública de l'expedient
no consta que hagi estat presentada cap al·legació.

Atès que en data 24 d’agost del 2001 es va presentar un exemplar del projecte
aprovat inicialment davant la Direcció General del Patrimoni Cultural de la
Generalitat de Catalunya, per tal que n’emetés informe preceptiu d’acord amb
l’article 17.4 de la Llei 9/93, de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català.

Vist que d’acord amb l’art 57.4 del DL 1/1990, de 12 de juliol, un cop
transcorregut el termini de dos mesos sense haver-se rebut l’informe preceptiu,
es podrà seguir la tramitació de l’expedient.

Atès que la tramitació dels plans especials s'ha de dur a terme d'acord amb allò
que estableix l'article 60 del Decret  Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual
s'aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística.

El Regidor delegat d'Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la
Comissió Informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple
municipal l'adopció del següent

ACORD

1r. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTORICO-
ARQUITECTÒNIC i AMBIENTAL DE MANRESA, CASA ARMENGOU, redactat
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pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb allò que disposa l’article 60
del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de
la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística.

2n. TRAMETRE A LA COMISSIÓ D'URBANISME DE BARCELONA, per
triplicat exemplar, el Pla especial aprovat provisionalment, als efectes de la
seva aprovació definitiva. d'acord amb el que disposa l'article 50.b) del Decret
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.”

El senyor García i Comas pren la paraula i explica que aquest dictamen fa
referència a l’aprovació provisional d’una modificació del Pla especial de
protecció del catàleg d’edificis històrics, en concret, la de la Casa Armengou,
situada a la carretera de Vic, cantonada amb el carrer dels Esquilets.
Hi ha hagut un canvi de propietari de l’edificació i es pretén restaurar la casa,
per a la qual és necessari ocupar l’espai situat en el sotacoberta, per
transformar-lo en uns habitatges que podrien donar una millor gestió i solvència
econòmica a tota la restauració de l’edifici.
Com ha passat ja amb altres edificacions, en el moment de concretar
programes i propostes en un edifici protegit, el Catàleg és molt concret i no
permet flexibilitat.
Per això, com es va fer amb l’edifici de la Fàbrica Balcells, Can Jorba i el
Kursaal, en aquest cas es planteja una modificació puntual, només d’aquest
edifici, concretant-la en fer únicament les modificacions de l’espai sotacoberta,
sense malmetre la part essencial de l’edifici. S’aprova, doncs, aquest Pla
especial, que es trametrà posteriorment a la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona, que l’aprovarà definitivament, per poder dur a terme la restauració
de l’edifici.

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents.

4.1.2 APROVAR DEFINITIVAMENT L’ESTUDI DE DETALL CARRER LLUSSÀ.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 5
de novembre del 2001, que, transcrit, diu el següent:

“Vist que per Decret d'Alcaldia de data 20 d’agost del 2001 es va dictar la
resolució següent:

1r. APROVAR INICIALMENT L’ESTUDI DE DETALL CARRER LLUSSÀ,
redactat pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb allò que disposa
l’article 66, en relació a l’article 64, tots dos del Decret Legislatiu 1/1990 de
12 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la legislació vigent a
Catalunya en matèria urbanística.

2n. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’Estudi de Detall inicialment
aprovat, durant un termini de 20 dies, a comptar  des del dia hàbil següent al
de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província,
als efectes de presentació d’al·legacions, perquè així ho disposa l’article
64.1, lletres a) i b), del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, i publicar
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també l’anunci d’aquest acord en un dels diaris de major circulació de la
província, notificant-se a més, personalment, als propietaris i d’altres
interessats directament afectats per l’àmbit de l’Estudi de Detall, d’acord amb
l’article 140.3 del Reglament de Planejament Urbanístic, aprovat per Reial
Decret 2159/1978, de 23 de juny.

3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la Comissió informativa i de
control de Serveis del Territori, a l’efecte del seu coneixement, en la propera
sessió que tingui lloc.

Vist que l’anunci d’aquesta aprovació inicial va ser publicat en el Butlletí Oficial
de la Província núm. 224, del dia 18 de setembre del 2001, així com en el diari
El Periódico, de 7 de setembre del 2001, i que durant el termini d’exposició
pública de l’expedient no ha estat presentada cap al·legació.

Vist que els estudis de detall s’han de tramitar d’acord amb el que preveuen els
articles 64 i 65, per remissió del 66, tots ells del Decret Legislatiu 1/1990, de 12
de juliol.

Atès que l’article 64.1.d) del Decret Legislatiu esmentat disposa que
“l’aprovació definitiva, sense necessitat del tràmit d’aprovació provisional, ha
d’ésser acordada per l’administració urbanística actuant que n’ha atorgat
l’aprovació inicial”.

Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme.

El Regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la
Comissió informativa i de control de Serveis del Territori proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents:

ACORDS

1r. APROVAR DEFINITIVAMENT L’ESTUDI DE DETALL CARRER LLUSSÀ,
redactat pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb allò que disposa
l'article 66, en relació a l'article 64, tots dos del Decret Legislatiu 1/1990, de 12
de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en
matèria urbanística.

2n. TRAMETRE UN EXEMPLAR de l’estudi de detall definitivament aprovat,
així com una còpia de l’expedient administratiu tramitat, a la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona, en compliment del que disposa l’article 64.1.e) del
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.

3r. PUBLICAR l’anunci de l’acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de
la Província i en un dels diaris de major circulació provincial, en compliment del
que disposa l’article 49 del Decret 146/1984, de 10 d’abril, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 3/1984, de 9 de gener, d’adequació de l’ordenament
urbanístic de Catalunya.”
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El senyor García i Comas pren novament la paraula i explica que en aquest
cas es tracta d’un estudi de detall, situat al carrer de Puigterrà de Dalt,
cantonada amb el carrer de Llussà i el de la Dama.
L’illa formada per aquest sector s’ha transformat com a conseqüència de
l’enderroc d’unes petites naus situades en aquell indret.
Es planteja l’edificació d’unes construccions residencials.
Així, doncs, aquest estudi de detall permetrà fer un primer pas en l’edificació de
noves residències en aquest sector del barri vell, on ja hi ha hagut alguna
iniciativa privada, fins que no es restauri l’edifici de la FECSA.
S’anirà complementant amb aquesta ordenació l’aportació de nous residents en
aquesta zona del barri antic de la ciutat.

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents.

4.1.3 APROVAR LA MINUTA DE CONVENI URBANÍSTIC A SIGNAR AMB EL
BISBAT DE VIC, DIRIGIDA A LA URBANITZACIÓ DEL CAMÍ D’ACCÉS A
LA NOVA ESGLÉSIA DEL BARRI DEL PARE IGNASI PUIG DE MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 7
de novembre del 2001, que, transcrit, diu el següent:

“Atès que el Bisbat de Vic va sol·licitar en data 8 d’agost del 2000 una llicència
d’obres per a la construcció d’una església en uns terrenys qualificats com a
sistema de dotacions privades, situats al barri del Pare Ignasi Puig de Manresa.

Atès que per poder atorgar ambdues llicències i amb l’objecte de que l’església
tingui un accés adequat, els serveis urbanístics necessaris i, en definitiva els
terrenys aconsegueixin la condició de solar, es fa necessària la presentació
d’un projecte d’urbanització del camí d’accés i la corresponent execució de les
obres d’urbanització.

Atès que per poder executar les obres, el Bisbat de Vic ha obtingut la cessió
d’uns terrenys que es fan necessaris per l’eixamplament del camí, d’acord amb
l’amplada que el Pla general preveu per aquest vial.

Vista la minuta de conveni que s’acompanya amb el present dictamen,
redactada pels serveis jurídics d’Urbanisme.

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.

El Regidor Delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la
Comissió informativa i de control de Serveis del Territori que presideix, proposa
al Ple de la Corporació l’adopció dels següents

ACORDS
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1r. APROVAR la minuta de conveni urbanístic adjunta a aquest dictamen, a
signar amb el BISBAT DE VIC, dirigida a la urbanització del camí d’accés a la
nova església del barri del Pare Ignasi Puig de Manresa.

2n. FACULTAR l’Il·lm. Sr. Alcalde per a la signatura del conveni definitiu, així
com per a l’esmena d’aquells errors materials que poguessin observar-se en el
seu redactat.”

El senyor García i Comas explica que aquest dictamen fa referència a un
conveni a signar entre aquest Ajuntament i el Bisbat de Vic, per construir
l’església del barri del Pare Ignasi Puig.
Aquest barri té una mancança evident d’església i el Pla General ja preveu uns
terrenys per ubicar-la. No hi ha problema respecte a la disponibilitat dels
terrenys, ja que van ser cedits al Bisbat de Vic, però sí es produeix una
dificultat en l’atorgament de la llicència, perquè el lloc per on ha de passar el
carrer, no està urbanitzat.
Aquesta situació comporta dificultats per atorgar la llicència i per utilitzar
l’equipament, perquè l’entorn no està urbanitzat i, per tant, és de terra.
Tenint en compte que aquest carrer està al costat de l’església, però també de
l’escola, i, per tant, és un espai veí amb un altre d’equipament municipal, amb
el conveni es fa una divisió dels costos del carrer.
L’import total és de 17.500.000 pessetes, aproximadament, del qual ara només
es necessita una part per arribar fins a l’església.
Aquesta part és de 12.023.000 pessetes, que el conveni preveu dividir a parts
iguals entre el Bisbat de Vic i l’Ajuntament de Manresa, donat que, tal com ha
explicat, afecta a l’església i a l’escola del Xup.
Per tant, com si es tractés de contribucions especials, es divideix l’import entre
dos propietaris.
Les obres del carrer seran executades pel mateix Bisbat de Vic i es
compensaran els imports posteriorment, a través de les certificacions de l’obra
ja feta.
Donat que, des del punt de vista de l’església del Xup, aquest és un
equipament reivindicat i necessari, tenint en compte com s’estan celebrant els
enterraments en aquest indret, demana el vot afirmatiu al dictamen, perquè
l’aprovació d’aquest conveni permetrà atorgar la llicència d’obres de l’església
del Xup i, properament, quan el Bisbat de Vic disposi dels recursos suficients,
es podrà iniciar la construcció d’aquest equipament, tan esperat pel barri.

El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que el GMPP votarà afirmativament
el dictamen d’aprovació del conveni, ja que tindrà efectes socials i comportarà
millores en els serveis d’un barri que ha de disposar de serveis en bones
condicions tenint en compte la seva distància amb el nucli urbà de la ciutat.
Malgrat això, voldria plantejar la reflexió següent: l’Ajuntament de Manresa
signa un conveni amb l’Església per poder fer la urbanització d’un carrer que
costarà uns diners.
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Cal tenir en compte, a més, que l’Ajuntament no té cap obligació legal de
finançar aquesta urbanització.
Si es tractés d’un altre tipus d’equipament, probablement l’Ajuntament li exigiria
al propietari la urbanització d’aquest carrer amb l’assumpció del seu cost total.
Ho diu perquè l’Ajuntament sigui conscient que amb aquest cas, està sentant
un precedent, en el sentit que, qualsevol religió present a la nostra ciutat que
vulgui instal.lar un equipament per al qual sigui necessària la urbanització d’un
carrer per poder obtenir llicència d’obres, probablement recordaran a aquesta
Administració que ha signat un conveni amb el qual s’ha fet càrrec d’aquest 50
per 100 dels costos.
És molt probable, doncs, que es doni aquest situació amb els Testimonis de
Jehovà o amb qualsevol altra religió establerta a Manresa.
El GMPP creu que aquesta és una manera incorrecta d’actuar, respecte a la
qual ha volgut exposar aquesta reflexió, ja que no deixa de ser un tracte de
favor que pot comportar una actitud discriminatòria respecte a la resta de
religions presents a la ciutat.
Com ha dit al començament de la seva intervenció, el GMPP votarà
afirmativament el dictamen pels beneficis socials que comportarà la signatura
d’aquest conveni per a un barri que està molt allunyat del centre urbà de
Manresa, però creu que té l’obligació moral d’intentar fer veure a l'equip de
govern que aquesta és una manera d’actuar molt dirigida, cosa que no li
sembla gens correcta.

El senyor de Puig i Viladrich intervé manifestant en primer lloc que el GMCiU
està molt content que es faci l’església al Xup, perquè es tracta d’una antiga
reivindicació dels veïns d’aquell barri, ja que ell la recorda de fa 12 o 13 anys.
Per tant, si el Bisbat de Vic construeix l’església, que sigui benvinguda.
A la Comissió Informativa va entendre que una part del cost el pagaria el Bisbat
de Vic, i l’altre, l’Ajuntament de Manresa. També va entendre que si el projecte
estigués sotmès a contribucions especials, tenint en compte que l’Ajuntament
de Manresa és titular d’una part, es podria repercutir part de l’obra.
És conscient que es podria entrar en la discussió que, com que ho fa un
particular, que urbanitzi tot el carrer, però ell va entendre aquesta segona part.
Malgrat això, el GMCiU votarà afirmativament el dictamen.
Voldria, però, fer el prec següent a l'equip de govern: donat que l’Ajuntament de
Manresa col·laborarà amb el Bisbat de Vic respecte al barri del Xup, voldria
recordar que els veïns del barri de Viladordis han demanat la millora de l’accés
a l’església del seu barri.
Per això, vol que consti en acta la seva petició que l’Ajuntament faci alguna
aportació la propera vegada que disposi de recursos econòmics per millorar
vies de connexió entre el sòl urbà i el no urbà, com ho és el de Viladordis.

L'alcalde diu que constarà en acta la petició del senyor de Puig.
Pel que fa a la intervenció del senyor Javaloyes, que ell pot compartir, cal tenir
en compte que, quan l’Ajuntament cobra contribucions especials a l’Església,
està sotmès a la normativa superior aprovada per l’Estat.



70

Per això, quan es parla de discriminació o de tracte de favor respecte a la
religió, cal tenir en compte el que s’està fent amb l’impost de l’IRPF, pel que fa
al percentatge que es pot destinar a l’Església o a altres organitzacions no
governamentals, i no es destina a les esglésies, sinó a l’Església.
Per tant, aquesta qüestió ja ve una mica determinada, però entén la reflexió del
senyor Javaloyes i vol que el representant del GMPP sàpiga que amb aquest
acord entre l’Ajuntament de Manresa i el Bisbat de Vic, no es pretén fer cap
tracte de favor a ningú, sinó intentar buscar beneficis per a un equipament de
culte així com per al de l’Escola pública del Xup, que també ho necessita.

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents.

4.1.4 APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE EXECUTIU DE
REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DEL TEATRE KURSAAL AL PASSEIG DE
PERE III DE MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 6
de novembre del 2001, que, transcrit, diu el següent:

“Atès que pel Ple de la Corporació de data 16 de juliol del 2001 va ser
adoptada la resolució següent:

1r. APROVAR INICIALMENT el projecte d’obra municipal ordinària
anomenat PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DEL
TEATRE KURSAAL AL PASSEIG DE PERE III DE MANRESA, amb un
pressupost per coneixement de l’administració de MIL QUARANTA-QUATRE
MILIONS QUARANTA-UNA MIL QUATRE-CENTES SIS PESSETES
(1.044.041.406 PTA), en compliment del que disposa l’article 37 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret
179/95, de 13 de juny.

2n. DECLARAR expressament que el projecte que es tracta inclou l’Estudi
de Seguretat i Salut, en compliment i als efectes d’allò determinat en el Reial
decret 1627/97, de 24 d’octubre.

3r. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el projecte inicialment aprovat,
durant el termini de trenta dies, comptats a partir del dia següent hàbil a la
inserció del corresponent anunci en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament,
als efectes que es puguin formular les al·legacions i reclamacions que es
considerin oportunes, de conformitat amb l’article 37 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.

4t. CONDICIONAR l’aprovació definitiva del Projecte en tràmit, a què sigui
aprovada definitivament i assoleixi executivitat la Modificació del Pla especial
de protecció del patrimoni històric arquitectònic i ambiental de Manresa.
Teatre Kursaal.

Atès que l'acord d'aprovació inicial va ser sotmès a informació pública en el
corresponent taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament, durant el termini de 30
dies, comptats des del 3 d’agost al 8 de setembre del 2001, i que durant el
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termini d'exposició pública de l'expedient no consta que hagi estat presentada
cap al·legació.

Vist que en data 17 d’octubre del 2001 es va aprovar definitivament per la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona, la Modificació del Pla especial de
protecció del patrimoni històric arquitectònic i ambiental de Manresa, Teatre
Kursaal.

Vist l’article 37.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny, que disposa que “la tramitació dels
projectes d’obres locals ordinàries s’ha d’ajustar al procediment següent: a)
Acord d’aprovació inicial; b) Informació pública i notificació individual, si
s’escau; i c) Aprovació definitiva”, així com l’article 37.2 i següents del
Reglament esmentat.

Vist que, en virtut de l’article 22, lletres n) i ñ), de la llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, la competència per a l’aprovació de
projectes d’obres de quantia superior als 1.000.000.000 de pessetes correspon
al Ple de la Corporació.

Vist l’informe emès pels serveis tècnics d’Obres i Manteniments.

Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme.

El regidor delegat d'Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la
Comissió Informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple
municipal l'adopció del següent

ACORD

1r. APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte d’obra municipal ordinària
anomenat PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DEL
TEATRE KURSAAL AL PASSEIG DE PERE III DE MANRESA, amb un
pressupost per coneixement de l’administració de MIL QUARANTA-QUATRE
MILIONS QUARANTA-UNA MIL QUATRE-CENTES SIS PESSETES
(1.044.041.406 PTA), en compliment del que disposa l’article 37 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/95, de 13 de
juny.

2n. DECLARAR expressament que el projecte que es tracta inclou l’Estudi de
Seguretat i Salut, en compliment i als efectes d’allò determinat en el Reial
decret 1627/97, de 24 d’octubre.

3r. PUBLICAR l’aprovació definitiva del projecte, al Butlletí Oficial de la
Província, al Diari Oficial de la Generalitat i al tauler d’anuncis en compliment
de l’article 38.2  del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny.”

El senyor García i Comas explica que en l’aprovació inicial del projecte de
rehabilitació del Teatre Kursaal, que es va resoldre al Ple, hi havia la referència
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que s’hauria d’haver aprovat el Pla especial de protecció, per part de la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona.
En aquest moment, aquest Pla especial, que feia referència a poder enderrocar
la façana del carrer de Carrió, està aprovat.
Per tant, l’aprovació definitiva l’ha de fer el mateix òrgan que va aprovar
inicialment el Pla.
Així doncs, amb l’acord que s’adoptarà avui, es donarà per aprovat l’import del
Kursaal, de 1.044 milions de pessetes, aproximadament. Hi ha unes fases i
unes plurianualitats i es podrà portar a contractació la fase primera, per a la
reconstrucció de la part coberta i tota l’estructura interior del futur Teatre del
Kursaal.
Demana, doncs, el vot afirmatiu a aquest dictamen d’aprovació definitiva, que
permetrà tramitar la contractació de l’obra.

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents.   

4.1.5 ESTIMAR PARCIALMENT LES AL.LEGACIONS FORMULADES PEL
GREMI DE CONSTRUCTORS D’OBRES DE MANRESA I COMARCA I
APROVAR DEFINITIVAMENT L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I CONTROL DE LES OBRES.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 15
d’octubre del 2001, que, transcrit, diu el següent:

“Atès que per acord del Ple de la Corporació de data 18 de juny de 2001 es va
aprovar inicialment l’ordenança sobre llicències urbanístiques i control de les
obres i es va exposar al públic per al tràmit d’al.legacions.

Vistes les al.legacions formulades pel Gremi de Constructors d’obres de
Manresa i Comarca, en relació a les llicències de primera ocupació i la seva
relació amb la contractació dels serveis, així com a la responsabilitat del
constructor en cas de renúncia del tècnic/s director/s de les obres.

Atès que les esmentades al.legacions han estat estudiades per la Comissió
redactora de l’Ordenança, els membres de la qual han considerat que calia
estimar-les parcialment, per les següents raons:

c) Pel que fa a la necessitat de la llicència de primera ocupació per a la
contractació dels serveis per part de les companyies subministradores,
s’ha considerat que aquesta necessitat s’ha de mantenir perquè
constitueix la garantia que no posin al mercat ni s’ocupin edificis que , tot i
ser habitables interiorment com s’exposa en l’al.legació, poden tenir
defectes o mancances en la urbanització exterior, l’arranjament dels quals
l’Ajuntament té l’obligació de garantir abans de l’ocupació. Tanmateix, el
termini que s’ha fixat per l’atorgament d’aquesta llicència és d’un mes ,
amb silenci positiu, i, per tant, si les llicències es demanen quan realment
els elements/mobiliari  d’urbanització són correctes, la llicència es podrà
atorgar en un termini realment breu. De tota manera, el que sí s’ha
considerat és que convé donar facilitats per a les llicències de primera
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ocupació quan els edificis formen part d’un polígon o unitat d’actuació, la
urbanització del qual pot dur-se a terme per fases. I en aquest sentit, s’ha
considerat adient afegir a l’art. 20 un apartat tercer, amb el següent
redactat: “Quan la llicència de primera ocupació es demani respecte d’un
edifici integrat en un polígon o unitat d’actuació i la urbanització no estigui
finalitzada en la seva totalitat, s’exigirà que el promotor hagi presentat i
obtingut el vistiplau municipal del Pla d’etapes de la urbanització” .

d) Pel que fa a l’al.legació referent a l’exempció de responsabilitat del
constructor en el cas de renúncies de tècnics, s’ha considerat que
efectivament, el constructor és un agent intervinent en el procés edificatori
al qual no li és imputable la responsabilitat de la direcció tècnica ni de la
direcció executiva, per la qual cosa l’al.legació s’estima en la seva
integritat, comportant la modificació de l’art.80, en el sentit d’excloure el
constructor d’aquesta responsabilitat.

Vist l’informe favorable emès pels serveis jurídics municipals

Joaquim Garcia Comas, Tinent d’Alcalde, Regidor Delegat d’Urbanisme,
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents

ACORDS

1r. Estimar parcialment les al.legacions formulades pel Gremi de constructors
d’obres de Manresa i comarca, que han quedat indicades a la part expositiva i
que s’han incorporat ja al text que figura com annex a aquest dictamen.

2n. Aprovar definitivament l’ordenança municipal sobre llicències urbanístiques
i control de les obres, segons el text que s’adjunta al presents acords.

3r. Publicar els presents acords i el text íntegre de l’Ordenança en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, inserir-los en el tauler d’edictes de
l’Ajuntament, en el diari Regió 7 i anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la Província en què se n’hagi
publicat íntegrament el text.

4t. Comunicar els presents acords i el text íntegre de l’Ordenança a
l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya.”

El senyor García i Comas diu que aquest dictamen fa referència a l’estimació
parcial de les al.legacions formulades pel Gremi de Constructors i a l’aprovació
definitiva de l’Ordenança municipal sobre llicències urbanístiques i control de
les obres.
Amb aquesta Ordenança es pretén regular tots els tràmits de les llicències, pel
que fa a la documentació necessària per a cada tipus de llicència, així com la
manera en què s’han d’executar les obres del carrers, en el sentit de quina és
la protecció que han de tenir, concretant el tipus de bastides que s’han de
col.locar, les seves mides, i la resta d’elements com són ara els voladissos i les
tanques.
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Regula, doncs, tota la intervenció dels privats a la via pública, per tant, és una
Ordenança important per a tot el procés urbanístic, que ha d’assegurar la
seguretat del carrer, davant de l’execució de les obres.
Es va aprovar inicialment aquesta Ordenança i es va sotmetre a informació
pública. S’han tramès també tots els redactats de les ordenances als col.lectius
que semblaven interessats, com són ara els col.legis professionals de
constructors, d’advocats, d’enginyers i d’arquitectes.
Durant el període d’exposició pública s’han recollit les al.legacions formulades
per les persones segurament més interessades en el procés de les obres, que
són el Gremi de Constructors de Manresa i Comarca.
Aquestes al.legacions fan referència a dos aspectes: per una banda,
l’Ordenança establia que no es podia subministrar ni aigua, ni llum, ni gas, si no
s’havia obtingut la llicència de primera ocupació, aprovada per l’Ajuntament. El
Gremi de Constructors demanava que amb la sol.licitud de l’Ajuntament ja n’hi
hagués suficient perquè les companyies subministradores poguessin prestar
els seus serveis.
Tenint en compte que a l’Ajuntament li interessa que l’obra pública s’acabi
correctament, s’ha mantingut aquest redactat de l’Ordenança, segons el qual, si
no està acabada la vorera i l’espai públic que estigui vinculat a l’edificació, no
es podrà obtenir la llicència de primera ocupació, sense la qual no es podran
contractar els serveis de les companyies esmentades.
L’Ajuntament ha adoptat el compromís amb els constructors de contestar la
llicència en el termini d’un mes, considerant-se com a silenci positiu, en cas de
no fer-ho.
També s’ha plantejat fer una correcció en els casos en què el constructor ha
d’urbanitzar una part molt àmplia d’edificació, com ara en la construcció d’un
parc o varis carrers, és a dir, quan està sotmès a un polígon o a una unitat
d’actuació. En aquests casos es podrà atorgar la llicència de primera ocupació,
sempre que hagi complert amb una planificació de l’obra urbanitzadora. És a
dir, s’ha afegit un paràgraf que estableix que, quan la llicència de primera
ocupació es demani respecte d’un edifici integrat en un polígon o unitat
d’actuació i la urbanització no estigui finalitzada en la seva totalitat, s’exigirà
que el promotor hagi presentat i obtingut el vistiplau municipal del pla d’etapes
d’urbanització.
Per tant, si hi ha un pla d’etapes i l’edifici està vinculat a una part de la
urbanització, sí que es podrà atorgar aquesta urbanització. Es tracta, doncs,
d’anar fent per parts tota l’edificació en relació amb la urbanització.
La segona de les al.legacions presentades feia referència al fet que, d’acord
amb la redacció de l’anterior ordenança, en cas de renúncia de l’arquitecte es
feia responsable al promotor de les obres. Per tant, si un tècnic renuncia
esdevé responsable el constructor.
Els constructors no hi estaven d’acord, ja que, al seu criteri, la renúncia d’un
tècnic no és responsabilitat d’ells, sinó que és un problema del promotor o dels
tècnics.
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Aquesta al.legació s’ha acceptat i, en conseqüència, s’ha modificat l’article
corresponent. Així, si hi ha un tècnic que renuncia a l’obra, no s’ha de fer
responsable al constructor, en el cas que les obres continuïn sense tècnic.
Amb la inclusió d’aquestes dues modificacions, proposa l’aprovació definitiva
de l’Ordenança municipal sobre llicències urbanístiques i control de les obres,
que assegurarà una major seguretat de les obres tant d’edificacions, com d’ús
de la via pública de rases i de construccions, respecte a les quals en aquest
moment no hi havia un articulat definit i, per tant, hi havia més una voluntat dels
tècnics d’anar-ho aplicant.
Amb aquesta Ordenança, s’estableixen unes regles del joc definides pel que fa
a les obres que s’han de dur a terme i a les seves proteccions i controls.

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents.

4.1.6 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DEL SENYOR
JOSEP EMILI HERNÁNDEZ CROS, PER IMPORT DE 9.217.128 PTA, EN
CONCEPTE DEL TREBALL DE REDACCIÓ DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ
I PROJECTE DE CONTROL DE QUALITAT PER A LA REHABILITACIÓ
DEL CASINO DE MANRESA, FASE VII.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 23
d’octubre del 2001, que, transcrit, diu el següent:

“Atès que s’han acreditat obligacions a càrrec d’aquest Ajuntament que per
diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades.

Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals, així com el Cap dels Serveis
del Territori han emès informe proposant que es reconegui un crèdit
extrajudicial en favor de les persones que han executat els treballs i/o prestat
els serveis de què es tracta.

Joaquim Garcia Comas, President de la Comissió Informativa i de control de
Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent

ACORD:

Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art.23.1.e) del reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 144 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre i
60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial en favor del
creditor que a continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel
responsable del servei.

Creditor: JOSEP EMILI HERNÁNDEZ i CROS – ARQUITECTE -
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NIF: 37.150.047-X

Adreça: Pg. Manuel Girona, 41, baixos,  08034 - BARCELONA

Concepte: treball d’efectuar la “redacció del Projecte d’execució i Projecte de
Control de Qualitat per a la rehabilitació del Casino de Manresa,
Fase VII”.

Import:  9.217.128,-PTA(inclòs 16% IVA) 
(9.217.128,-PTA a la partida 01/451.0.632)”

El senyor García i Comas explica que es tracta d’un reconeixement de crèdit
extrajudicial al senyor Josep Emili Hernández i Cros, que ha estat, des del
principi, l’arquitecte redactor dels projectes de les obres del Casino de
Manresa, contractat per aquest Ajuntament i, de vegades, per la Diputació de
Barcelona, per dur a terme les obres de restauració necessàries.
El senyor Hernández va guanyar el concurs convocat i se li va encarregar el
projecte de la planta baixa, que era el projecte bàsic previst com a format  en el
concurs.
En el moment de la redacció del projecte bàsic, evidentment, ja no era aquesta
la manera en què s’havia de fer, sinó que ja s’havia d’anar al projecte executiu,
perquè calia molta més definició del que s’estava plantejant, així com dels
costos i més càlculs de les instal.lacions.
Per tant, per dur a terme la programació de les obres, tal com estaven
previstes, l’Ajuntament es va veure obligat a demanar a l’arquitecte que
prorrogués el seu encàrrec amb el projecte executiu i de control de qualitat de
la rehabilitació del Casino de Manresa, concretament, de la planta baixa i
entresòl.
L’arquitecte ha acabat, el projecte està aprovat i, per tant, ha fet la seva feina,
que s’ha valorat com a correcta, com és habitual en els treballs d’aquest
arquitecte.
Així doncs, la factura està pendent i el seu import està previst
pressupostàriament, però no s’ha fet el tràmit d’adjudicació i de concurs per
encarregar aquesta feina al senyor Hernández i Cros, malgrat que tingués
l’encàrrec del projecte bàsic, com ja ha explicat.

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents.

5. ÀREA DE SERVEIS D’ACCIÓ CIUTADANA

5.1 REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA

5.1.1 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE TELEFÓNICA
DE ESPAÑA SA, SOCIEDAD UNIPERSONAL, PER IMPORT DE 945.346
PTA, EN CONCEPTE DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE LA
CENTRALETA ANALÒGICA DE LA BIBLIOTECA COMARCAL, UBICADA
A L’EDIFICI CASINO DEL PASSEIG PERE III.
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El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, del 5
d’octubre del 2001, que, transcrit, diu el següent:

“Atès que s’han acreditat obligacions a càrrec d’aquest Ajuntament que per
diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades.

Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals, així com el Cap del Serveis
del Territori han emès informe proposant que es reconegui un crèdit
extrajudicial en favor de les persones que han executat els treballs i/o prestat
els serveis de què es tracta.

Ramon Fontdevila Subirana, Regidor-delegat de Cultura, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent

ACORD:

Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art.23.1.e) del reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 144 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre i
60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial en favor del
creditor que a continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel
responsable del servei.

Creditor: TELEFONICA DE ESPAÑA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL
CIF: A A28015865
Adreça: c/ Sepúlveda, 38-40, 3r, 08015 - BARCELONA

Concepte: subministrament i instal.lació de la centraleta analògica de la
Biblioteca Comarcal, ubicada a l’edifici Casino del passeig  Pere III

Import: 945.346,- PTA (inclòs 16% IVA)”

El senyor Fontdevila i Subirana pren la paraula i explica que es tracta d’un
reconeixement de crèdit, per poder assumir un subministrament que inicialment
es va sol.licitar a l’empresa Telefónica de España, per disposar d’una centraleta
analògica a la Biblioteca del Casino.
Com acostuma a passar en aquests casos, li sap greu que hagi estat així, però
el subministrament va anar per davant de les formes de contractació.

El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que el GMPP votarà afirmativament
el dictamen, perquè es tracta d’una feina feta, que s’ha de liquidar, però li
agradaria aprofitar aquesta ocasió per donar una “tibada d’orelles” al tècnic que
va determinar a qui s’havia de comprar aquesta centraleta, i també al
responsable polític que va signar aquesta compra, entre altres coses, perquè
no es tracta de si hi ha consignació pressupostària o no, ja que, si és
necessària, s’ha de comprar, sinó que no s’han complert les normes de
competències i procediments previstos en la contractació administrativa, com
són la garantia de l’eficàcia econòmica que determina els costos dins de la
lliure competència. És a dir, no es van demanar pressupostos per saber si



78

aquesta centraleta, en lloc de 900.000 pessetes, aproximadament, en costava
700.000 o 800.000.
Creu que hi hauria d’haver suficient informació a l’hora de signar una comanda
d’aquestes característiques.

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents.

5.1.2 ADHERIR AQUEST AJUNTAMENT A L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA
BRESSOLA COM A SOCI PROTECTOR, I REALITZAR UNA APORTACIÓ
ECONÒMICA DE 100.000 PTA PER A L’ANY 2001.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, del 5 de
novembre del 2001, que, transcrit, diu el següent:

“Atès que l'Associació d'Amics de la Bressola es va constituir l'any 1996 amb la
voluntat de donar suport al manteniment i a l'expansió de les escoles catalanes
a la Catalunya Nord.

Atès que l'Ajuntament de Manresa té la voluntat de col·laborar amb l'esmentada
entitat en el desenvolupament de tant important activitat educativa i de foment
de la nostra cultura.

Atès que la situació legal de les escoles Bressola a l'estat Francés ha canviat
de manera que aquestes s'han pogut acollir, finalment, a l'estatut d'escoles
concertades i el Ministeri d'Educació Francés les ha assumides com a tals, si
bé hauran de subsistir autònomament durant els cinc primers anys.

Atès el que s'estableix als articles 25.2.m i n de la llei 7/85, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local i 63.2.n i o de la llei 8/87, de 15
d'abril, Municipal i de Règim Local, els ens locals tenen competència en matèria
d'activitat culturals així com educatives.

Atès el que s'estableix als articles 118 i següents del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s'aprova el reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens
Locals, en virtut dels quals aquests podran atorgar a entitats públiques o
privades subvencions per fomentar una activitat d'utilitat pública o interès
social.

Per tot això, el Tinent d'Alcalde, Regidor Delegat de Cultura proposa al Ple de
la Corporació l'adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER.- L'adhesió d'aquest Ajuntament a l'Associació d'Amics de la Bressola
com a soci protector, per tal de donar suport al manteniment i a l'expansió de
les escoles catalanes a la Catalunya Nord.
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SEGON.- Realitzar una aportació econòmica de 100.000 pta. (601.01 Euros)
per aquest any 2001."

El senyor Fontdevila i Subirana pren la paraula i explica que amb aquest
dictamen es persegueix un acord que ja preveu el PAM, consistent en donar
suport a les escoles catalanes de la Catalunya Nord, a través de  l’Associació
d’Amics de la Bressola, i seguir fent una aportació econòmica que, de fet,
s’havia estroncat per la finalització d’un conveni, que ja s’havia tirat endavant
des del l’any 1995 al 1999.
En qualsevol cas, probablement perquè els membres corporatius ja coneixen la
situació del català als Pirineus, i perquè d’ença del 1640 l’Estat francès va ser
molt més constant en la persecució de les diferències culturals, hem arribat a
una situació en què el català de la Catalunya Nord disposa de pocs usuaris,
especialment entre la població jove; o, dit en passat, disposava de pocs
parlants, entre altres coses, perquè havia triomfat la idea que la llengua
catalana era patués, que ningú no la parlava i que estava en vies d’extinció. En
definitiva, que no era útil.
En els darrers anys, aquesta situació ha canviat. De fet, la represa del nostre
autogovern ha fet obrir els ulls a molta gent de la Catalunya Nord, que ha optat
per escolaritzar els seus fills també en català. Això, en principi, no seria res
d’estrany, ja que, de fet, és una pràctica utilitarista el domini de la llengua
catalana, senzillament per mantenir les relacions amb els veïns del Sud, però la
República francesa ha continuat posant traves, aquesta vegada més subtils, a
l’ensenyament de llengües minoritàries.
Una prova d’aquesta afirmació és el fet que es dóna la circumstància que
durant els primers cinc anys en què actua una Escola Bressola en llengua
catalana, han de ser els mateixos pares qui financin aquest ensenyament, i no
serà fins el sisè any que, com passa en el nostre Estat amb les escoles
concertades, la República es farà càrrec d’aquestes despeses.
Es tracta, doncs, de poder donar suport a aquests primers cinc anys, i que això
permeti un ritme aproximat d’una escola per any.
Això ha anat passat d’ença de l’any 1995, quan Manresa s’hi va afegir, es va
inaugurar l’Escola del Soler a pocs quilòmetre de Perpinyà, posteriorment, se
n’han obert d’altres, més cap al Rosselló o la Cerdanya, i una altra darrerament
a Perpinyà ciutat.
Considera que les 100.000 pessetes que destina l’Ajuntament de Manresa per
a aquest any són útils, sobretot perquè les escoles que s’obren a la Catalunya
Nord, per als nois i noies, o per la mainada, com diuen en aquella zona,
s’omplen. No es tracta, per tant, d’una operació propagandística, sinó
absolutament pràctica.
En definitiva, no perquè la Catalunya Nord sigui una terra prolífica pel que fa a
nacionalistes o independentistes, sinó per aquesta condició de llengua útil per a
les relacions comercials i socials que hi puguin haver entre les dues bandes del
Pirineus, és bo que l’Ajuntament de Manresa col·labori amb la xifra simbòlica
de 100.000 pessetes, com fan molts altres ajuntaments del principat, per donar
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joc a aquesta arrencada dels primers anys, durant els quals l’Estat i el Ministeri
d’Ensenyament francès no reconeixen una nova escola.
Amb aquesta explicació, demana el vot afirmatiu dels membres corporatius,
perquè l’Ajuntament de Manresa s’adhereixi novament, en una segona època,
a aquesta aportació a l’Associació dels Amics de la Bressola de la Catalunya
Nord.

El senyor Javaloyes i Vilalta agraeix l’explicació extensa i profunda del senyor
Fontdevila i entén que això es fa a fi de bé. Però el GMPP també creu que,
tenint en compte que l’Ajuntament de Manresa ha negat una subvenció de
50.000 pessetes a una associació de veïns, per poder dur a terme una
representació de teatre al seu barri, per manca de pressupost, tampoc hauria
d’haver pressupost per atorgar aquesta subvenció fora del país.
El GMPP no està en contra d’aquest tipus d’iniciatives, però creu que, abans de
mirar cap a l’exterior, caldria tenir mínimament cobertes les necessitats
d’aquesta ciutat.
Per això, el GMPP votarà negativament el dictamen.

El senyor Llobet i Mercadé intervé manifestant el vot afirmatiu del GMCiU al
dictamen d’adhesió, perquè, més enllà de les necessitats que té la ciutat i el
conjunt del país, és bo que hi hagi col·laboracions, en general, entre diversos
territoris del país, independentment de la dependència administrativa d’un Estat
o d’un altre, com en aquest cas.

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 22 vots afirmatius (11 GMS, 1
GMIC-V, 2 GMERC i 8 GMCiU) i 2 vots negatius (GMPP).

5.2 REGIDORIA DELEGADA D’ESPORTS

5.2.1 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE LA GENERAL
D’ESPECTACLES, PER IMPORT DE 139.200 PTA, EN CONCEPTE
D’ACTUACIÓ D’UN GRUP D’ANIMACIÓ PER A LA JORNADA DE
MINIATLETISME, EL 6 D’OCTUBRE DE 2001.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Esports, del 31
d’octubre del 2001, que, transcrit, diu el següent:

“L’Ajuntament de Manresa va encarregar l’actuació d’un grup d’animació per a
la Jornada de Miniatletisme del dia 6 d’octubre de 2001, a LA GENERAL
D’ESPECTACLES.

En conseqüència d’això, la regidoria d’Esports que subscriu proposa, al Ple
l’adopció del següent acord:

1r. Reconèixer, a l’emparament d’allò que disposa l’article 23.1 e) del Reial
Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de
desembre i 60.2 del Reial Decret 500/1990 de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial
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a favor de l’entitat que a continuació es relaciona pels deutes acreditats i
informats pel responsable del Servei.

ENTITAT CONCEPTE PESSETES

LA GENERAL
D’ESPECTACLES CIF:
B61286936

actuació d’un grup d’animació
per la Jornada de Miniatletisme
el 6.10.01 139.200.-“

El senyor Empez i García explica que aquest reconeixement de crèdit
correspon a una activitat que es va desenvolupar a l’Estadi del Congost, per a
la Jornada de Miniatletisme.
La regidoria d’Esports va formular la petició abans de la celebració d’aquest
acte, però es va fer amb poc temps, degut a com era la petició i per a què era, i
es va donar la circumstància que la persona que havia de signar el decret, que
era el cap d’àrea, era fora durant aquella setmana i, per tant, el va firmar un o
dos dies després de la celebració de l’acte esportiu.
Aquest esdeveniment es va desenvolupar amb molt èxit i, per tant, demana el
vot afirmatiu al dictamen de reconeixement de crèdit.

El senyor de Puig i Viladrich diu al senyor Empez que avui està posant el
nivell molt alt, ja que ha presentat un decret d’una cosa feta abans, un
dictamen, després, i ara un reconeixement de crèdit. No hi haurà gairebé cap
regidor que pugui superar el senyor Empez en tota la legislatura en aquesta
dinàmica.
Malgrat això, el GMCiU votarà afirmativament el dictamen.

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents.

6. ÀREA D’HISENDA

6.1 REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA

L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes inclosos
en els punts 6.1.1, 6.1.2 i 6.1.3 de l’ordre del dia.

6.1.1 ESTIMAR  DIVERSES SOL.LICITUDS DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ
DEL 50 % DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL.LACIONS I OBRES.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 12 de
novembre del 2001, 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: ROSA RIBALTA SELGA
Expedient: COM/023101 – ICB/000074
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Descripció obres: Reparar i pintar façana a la Muralla Sant Francesc, 8
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: JESÚS MONTERO JIMÉNEZ, en representació de la Sra.
GLÒRIA COLLADO MATEOS
Expedient: COM/026401 – ICB/000086
Descripció obres: Aplacar peces de granit a la façana al C/. Casanova,
11-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.

Sol·licitant: ANNA M. SOLSONA ARMENGOL
Expedient: COM/027501 – ICB/000092
Descripció obres: Aplacar façana a la Cra. Cardona, 1
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: ISAURA DÍAZ ARIAS
Expedient: COM/027001 – ICB/000091
Descripció obres: Pintar façana al Barri Tres Creus, 14
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: PEDRO ESTANY OLIVERAS
Expedient: COM/029101 – ICB/0000101
Descripció obres: Netejar paret i aplacar pedra al C/. Sant Magí, 32
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: ELISA HERNÁNDEZ OLIVERAS, en representació de la
COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA CRA. SANTPEDOR NÚM. 149
Expedient: COM/028901 – ICB/0000100
Descripció obres: Pintar façana posterior a la Ctra. Santpedor, 149
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: FRANCESC PARRA PÉREZ
Expedient: COM/027801 – ICB/000099
Descripció obres: Posar sòcol i netejar façana al C/. Sant Joan, 41
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: ENRIC SALA ENFEDAQUE, en representació de la Sra. M.
CONCEPCIÓ GILABERT CASALS
Expedient: COM/029201 – ICB/000098
Descripció obres: Estucar planta baixa i altell de façana a la Ctra. de Vic,
44.
Benefici fiscal sol·licitat : 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
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Sol·licitant: MERCEDES ALEJANDRA GARCÉS MONTOLIU, en
representació de
la TRESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL – DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE BARCELONA -
Expedient: COM/028301 – ICB/000096
Descripció obres: Restauració i pintura de façana al C/. Sant Fruitós, 1-3

Vist l’informe emès per la Cap de Secció d’Hisenda.

Atès que l’apartat 2 del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació
del 50 % en la quota de l’impost les obres de millora o rehabilitació de façanes
en qualsevol altre indret del terme municipal, no comprés en la lletra b) de
l’apartat 1.

Atès que pels tècnics competents del Servei Urbanisme, Medi Ambient i Via
Pública s’han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els requisits
establerts a l’article 4-bis esmentat.

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: ROSA RIBALTA SELGA
Expedient: COM/023101 – ICB/000074
Descripció obres: Reparar i pintar façana a la Muralla Sant Francesc, 8
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: JESÚS MONTERO JIMÉNEZ, en representació de la Sra.
GLÒRIA COLLADO MATEOS
Expedient: COM/026401 – ICB/000086
Descripció obres: Aplacar peces de granit a la façana al C/. Casanova,
11-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.

Sol·licitant: ANNA M. SOLSONA ARMENGOL
Expedient: COM/027501 – ICB/000092
Descripció obres: Aplacar façana a la Cra. Cardona, 1
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: ISAURA DÍAZ ARIAS
Expedient: COM/027001 – ICB/000091
Descripció obres: Pintar façana al Barri Tres Creus, 14
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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: PEDRO ESTANY OLIVERAS
Expedient: COM/029101 – ICB/0000101
Descripció obres: Netejar paret i aplacar pedra al C/. Sant Magí, 32
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: ELISA HERNÁNDEZ OLIVERAS, en representació de la
COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA CRA. SANTPEDOR NÚM. 149
Expedient: COM/028901 – ICB/0000100
Descripció obres: Pintar façana posterior a la Ctra. Santpedor, 149
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: FRANCESC PARRA PÉREZ
Expedient: COM/027801 – ICB/000099
Descripció obres: Posar sòcol i netejar façana al C/. Sant Joan, 41
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: ENRIC SALA ENFEDAQUE, en representació de la Sra. M.
CONCEPCIÓ GILABERT CASALS
Expedient: COM/029201 – ICB/000098
Descripció obres: Estucar planta baixa i altell de façana a la Ctra. de Vic,
44.
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: MERCEDES ALEJANDRA GARCÉS MONTOLIU, en
representació de
la TRESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL – DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE BARCELONA -
Expedient: COM/028301 – ICB/000096
Descripció obres: Restauració i pintura de façana al C/. Sant Fruitós, 1-3
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.”

6.1.2 ESTIMAR DIVERSES SOL.LICITUDS  DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ
DEL 95 % DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL.LACIONS I OBRES.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 12 de
novembre del 2001, 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 :
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Sol·licitant: JOSEP REGUANT BESORA
Expedient: COM/023601 – ICB/000087
Descripció obres:  Rehabilitació immoble al carrer Sant Bartomeu, 49-
3er.-1ra.
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.

Sol·licitant: JOSEP REGUANT BESORA
Expedient: COM/026601 – ICB/000087
Descripció obres:  Reformes a l’immoble al carrer Sant Bartomeu, 49-
3er.-1ra.
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.

Sol·licitant: MONTSERRAT RIBALTA SERRA, en representació
d’AMPANS I MANRESA ESPORTIU BÀSQUET (BINGO LA
CERVESERIA)
Expedient: COM/028501 – ICB/000095
Descripció obres:  Canviar rajoles i sanitaris lavabos a planta soterrani a
la Muralla del Carme, 15.
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: FRANCESC BERMÚDEZ RUIZ, en representació del Sr.
ALFONSO SANTOS ÁLVAREZ
Expedient: COM/028101 – ICB/000097
Descripció obres:  Rehabilitació façana al C/. Joc de la Pilota, 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: FRANCESC TRULLÀS BARNAUS, en representació de la
COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA PLAÇA D’EN CREUS NÚM. 1
Expedient: OBM/017701 – ICB/000089
Descripció obres:  Rehabilitació façana, coberta i parcial en serveis
comuns a la Plaça d’en Creus, 1
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: RICARD PARÉ LEZCANO
Expedient: COM/027701 – ICB/000090
Descripció obres:  Reforma i instal·lacions interiors (aigua, llum i
evacuació), repàs enguixats a parets i sostres  a la Plaça d’en Creus, 2-
1er.
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: CONCEPCIÓ FÍGOLS MACIÀ
Expedient: COM/015101 – ICB/000067
Descripció obres:  Rehabilitació interior d’un habitatge al C/. Vilanova,
24-3er.-1ra.
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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:  RAIMON PASSADA CASSERRAS
Expedient: COM/0279101 – ICB/000094
Descripció obres:  Reforma cuina i bany al C/. Nou, 10-3er.-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 per la Cap de Secció d’Hisenda.

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.

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: JOSEP REGUANT BESORA
Expedient: COM/023601 – ICB/000087
Descripció obres:  Rehabilitació immoble al carrer Sant Bartomeu, 49-
3er.-1ra.
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.

Sol·licitant: JOSEP REGUANT BESORA
Expedient: COM/026601 – ICB/000087
Descripció obres:  Reformes a l’immoble al carrer Sant Bartomeu, 49-
3er.-1ra.
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.

Sol·licitant: MONTSERRAT RIBALTA SERRA, en representació
d’AMPANS I MANRESA ESPORTIU BÀSQUET (BINGO LA
CERVESERIA)
Expedient: COM/028501 – ICB/000095
Descripció obres:  Canviar rajoles i sanitaris lavabos a planta soterrani a
la Muralla del Carme, 15.
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.
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Sol·licitant: FRANCESC BERMÚDEZ RUIZ, en representació del Sr.
ALFONSO SANTOS ÁLVAREZ
Expedient: COM/028101 – ICB/000097
Descripció obres:  Rehabilitació façana al C/. Joc de la Pilota, 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: FRANCESC TRULLÀS BARNAUS, en representació de la
COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA PLAÇA D’EN CREUS NÚM. 1
Expedient: OBM/017701 – ICB/000089
Descripció obres:  Rehabilitació façana, coberta i parcial en serveis
comuns a la Plaça d’en Creus, 1
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: RICARD PARÉ LEZCANO
Expedient: COM/027701 – ICB/000090
Descripció obres:  Reforma i instal·lacions interiors (aigua, llum i
evacuació), repàs enguixats a parets i sostres  a la Plaça d’en Creus, 2-
1er.
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: CONCEPCIÓ FÍGOLS MACIÀ
Expedient: COM/015101 – ICB/000067
Descripció obres:  Rehabilitació interior d’un habitatge al C/. Vilanova,
24-3er.-1ra.
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.

Sol·licitant:  RAIMON PASSADA CASSERRAS
Expedient: COM/0279101 – ICB/000094
Descripció obres:  Reforma cuina i bany al C/. Nou, 10-3er.-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.”

6.1.3 ESTIMAR LA SOL.LICITUD FORMULADA PER LA FUNDACIÓ CENTRE
HOSPITALARI – UNITAT CORONÀRIA DE MANRESA I CONCEDIR-LI
UNA BONIFICACIÓ DEL 50 % EN LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 12 de
novembre del 2001, que, transcrit, diu el següent:

“Vista la sol·licitud presentada pel Sr. JOAQUIM SERRAHIMA VILADEVALL en
nom i representació de la FUNDACIÓ CENTRE HOSPITALARI - UNITAT
CORONÀRIA DE MANRESA, en la qual demana l’atorgament de beneficis
fiscals en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per obres de
reforma d’un edifici per la ubicació de la Residència de Disminuïts Físics al
carrer Caputxins, núm. 28 de Manresa (Llicència núm. OMA/009500).
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Vist l’informe emès per la Cap de Secció d’Hisenda.

Atès que l’apartat 4 de l’article 4-bis de l’Ordenança Fiscal reguladora de
l’impost disposa que “gaudiran d’una bonificació de fins al 50% de la quota de
l’impost les obres d’especial transcendència en l’àmbit social o de foment de
l’ocupació, circumstàncies que caldrà justificar en l’expedient especialment
instruït a l’efecte”.

Vist l’informe emès pel Director dels Serveis a la persona, segons el qual:

- Aquestes obres impliquen l’adequació d’espais per a la integració de
persones amb discapacitats físiques, el que suposa un benefici social molt
important per a les persones amb aquestes discapacitats de la ciutat i
comarca.

- Es valora molt positivament la realització de les obres de reforma d’un
edifici per la ubicació de la Residència de Disminuïts Físics al carrer
Caputxins, 28 de Manresa, per part de la Fundació Centre Hospitalari –
Unitat Coronària de Manresa, que permetran donar acolliment a persones
amb discapacitats físiques, i es considera que reuneix els requisits
establerts a l’apartat 4 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal núm. 3
reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i per
aquests motius es proposa la concessió de la bonificació del 50 % de la
quota de l’impost per a la realització de les obres esmentades.

Atès que es compleixen la resta de requisits establerts a l’article 4-bis de
l’ordenança

Per tot això, proposo al Ple de la Corporació Municipal l’adopció del següent

ACORD

Estimar la sol·licitud i concedir a la FUNDACIÓ CENTRE HOSPITALARI –
UNITAT CORONÀRIA DE MANRESA una bonificació del 50% en la quota de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per les obres de reforma
d’un edifici per la ubicació de la Residència de Disminuïts Físics al carrer
Caputxins, núm. 28 de Manresa (Llicència núm. OMA/009500), en base a la
proposta de la Cap de Secció d’Hisenda i del Director dels Serveis a la
Persona.”

Donat que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde sotmet els
tres dictàmens directament a votació i s'aproven per unanimitat dels membres
presents.

6.1.4 DESESTIMAR ÍNTEGRAMENT EL RECURS DE REPOSICIÓ FORMULAT
PEL SENYOR ANTONIO RIBERA SISTERÓ CONTRA L’ACORD DEL PLE
DE 16 DE JULIOL DE 2001, QUE APROVAVA PROVISIONALMENT
L’EXPEDIENT D’APLICACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A
L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA
ANSELM CLAVÉ I DEL CARRER URGELL.
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El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 13 de
novembre del 2001, que, transcrit, diu el següent:

“Vist que per aquest Ajuntament, en data de 26 d’octubre d’enguany, fou
practicada notificació al senyor ANTONIO RIBERA SISTERÓ de l’acord adoptat
pel Ple municipal, en sessió del dia 16 de juliol de 2001, aprovant
provisionalment l’expedient d’aplicació de contribucions especials per a
l’execució del projecte de remodelació de la Plaça Anselm Clavé i del carrer
Urgell.

Vist que, mitjançant escrit presentat en data de 2 de novembre de 2001 i
registre d’entrada núm. 32.843, per part de l’interessat ha estat presentat recurs
de reposició fonamentat en les consideracions següents:

a) Improcedència de la reclamació total de la liquidació al seu nom en tant que
tant sols és copropietari del 50 %, corresponent l’altra meitat de la
copropietat a la seva ex–muller de la qual es troba divorciat.

b) Existència d’un error en els metres assignat per part de l’Ajuntament a la
finca (165’42 m²), en tant que el seu habitatge disposa tant sols de 117 m² i
una terrassa de 29 m².

c) Improcedència del percentatge aplicat (50 % a càrrec dels propietaris i 50
% a càrrec de l’Ajuntament), quan resultaria més lògica l’aplicació d’un
percentatge del 75%–80% a càrrec de l’Ajuntament.

d) Impossibilitat de fer front al pagament de les contribucions atesa la seva
pensió.

Atès que constitueix un principi general del dret tributari la solidaritat entre els
contribuents, donant prioritat a la garantia de compliment de l’obligació,
recollint-se específicament a l’article 34 de la Llei 230/1963, de 28 de
desembre, General Tributària, que disposa:

“La concurrencia de dos o más titulares en el hecho imponible determinará
que queden solidariamente obligados frente a la Hacienda Pública, salvo
que la Ley propia de cada tributo dispusiere lo contrario.”

Atès que aquest principi ha estat recollit en nombroses sentències dels nostres
Tribunals, entre les quals poden indicar-se les següents:

La notificación de la liquidación del Arbitrio sobre Solares efectuada a uno
de los propietarios en proindiviso por la Administración Municipal debe
considerarse correcta, ya que según el art. 34 LGT la concurrencia de dos
más titulares en el hecho imponible determinará que quedan solidariamente
obligados frente a la Hacienda Pública, salvo que la ley propia de cada
tributo dispusiese lo contrario.
(TEAC Voc. 10.ª R 24 Oct. 1988.-R.G. 7076-2-85) Impuestos, 1989-1, 727.
El art. 34 LGT establece que la concurrencia de dos o más titulares en el
hecho imponible determinará que queden solidariamente obligados frente a
la Hacienda Pública y por virtud de dicha solidaridad la Hacienda puede
dirigirse frente a cualquiera de los obligados y por el total de la deuda
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tributaria siguiendo así lo permitido por el art. 1144, en relación el art. 1137
ambos CC, por otra parte, el art. 25 LPA permite que las actuaciones frente
a varios administrados se entiendan con aquel que suscriba en primer lugar
el escrito, de no expresarse en el mismo otra cosa.
(TSJ Asturias Sala de lo Contencioso-Administrativo 2 13 Jun. 1989.-
Ponente: Sr.Barral Díaz) Impuestos, 1990-1, 589

En el IRPF existe un hecho imponible único, consistente en la obtención de
la renta en el período de la imposición, a través de cualquiera de las
modalidades de rendimientos a que se refiere la Ley. De esta forma, la
declaración conjunta de los cónyuges supone la asunción por ambos de
ese único hecho imponible, lo que conduce a la aplicación de lo dispuesto
en el art. 34 LGT en cuanto establece que la concurrencia de dos o más
titulares en el hecho imponible determinará que queden solidariamente
obligados frente a la Hacienda pública, salvo que la Ley propia de cada
tributo dispusiera lo contrario. Esta «obligación solidaria» no debe
confundirse con la «responsabilidad solidaria» para el pago de la deuda
tributaria. La cotitularidad en el hecho imponible acarrea una solidaridad
global de la obligación, no una solidaridad exclusivamente referida al pago
o cumplimiento de aquélla, que es lo que se contempla en citado art. 37
LGT.
(TS 3.ª Secc. 2.ª S 29 Abr. 1998.- Ponente: Sr. Pujalte Clariana) LA LEY,
1998, 5528.
(TS 3.ª Secc. 2.ª S 30 Abr. 1998.- Ponente: Sr. Pujalte Clariana) La Ley,
1998, 5529.

Atès doncs que, pels motius de fet, fonaments de dret i resolucions judicials
exposades, la notificació practicada de la liquidació a nom del recurrent, amb la
designació textual de <<RIBERA SISTERO I ESP ANTONIO>>, resulta
correcta i ajustada a llei.

Atès que el càlcul de mòdul no s’efectua en la forma indicada pel recurrent,
sinó bé a partir del sostre potencial, fixat pel planejament general vigent, bé pel
sostre actual, en el suposat de resultar aquest superior, sense que es
confongui aquest mòdul amb el de superfície de la finca propietat del recurrent.

Atès doncs que no es constata tampoc l’existència de cap errada en el mòdul
utilitzat per l’Ajuntament, estimant que la total finca cadastral té un sostre
edificable o edificabilitat subjecta a pagament de 1.908 m², dels quals
corresponent al recurrent i a la seva esposa una participació del 8’67 %,
resultant doncs un a edificabilitat subjecta a pagament a càrrec del recurrent de
165’42 m².

Atès que el percentatge aplicat del 50 % ha estat mesurat en funció de les
millores introduïdes en la urbanització del carrer i del benefici obtingut pels
propietaris afectats per les contribucions especials, donat que si es tractés
d’una nova urbanització la quota a aplicar seria del 90 %, considerant-se
correcta doncs l’aplicació d’aquest mòdul de repartiment.
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Atès que, tècnicament i pel que fa a la impossibilitat de pagament de les
contribucions, tant sols es pot indicar al recurrent la possibilitat de
fraccionament dels pagaments, segons el que disposa l’article 32 .3 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, que diu:
“una vez determinada la cuota a satisfacer, la corporación podrá conceder, a
solicitud del sujeto pasivo, el fraccionamiento o aplazamiento de aquella por un
plazo máximo de cinco años”.

Vist l’informe emès per la unitat d’assessorament jurídic d’aquest Departament,
amb la conformitat de la Cap de la Secció d’Hisenda, que ha quedat transcrit en
els paràgrafs anteriors.

El President de la Comissió d'Hisenda i Administració proposa al Ple l'adopció
del següent:

ACORD

DESESTIMAR ÍNTEGRAMENT el recurs de reposició formulat pel senyor
ANTONIO RIBERA SISTERÓ contra l’acord adoptat pel Ple municipal, en
sessió del dia 16 de juliol de 2001, aprovant provisionalment l’expedient
d’aplicació de contribucions especials per a l’execució del projecte de
remodelació de la Plaça Anselm Clavé i del carrer Urgell, considerant el principi
de solidaritat entre els contribuents, fixat a l’article 34 de la Llei 230/1963, de 28
de desembre, General Tributària, sent correctes tant el percentatge aplicat com
el mòdul de repartiment assignat al recurrent, amb la possibilitat d’aquest de
demanar un ajornament en el pagament seguint el que disposa l’article 32 .3 de
la Llei 39/1988, de 28 de desembre.”

El senyor Canongia i Gerona explica que es tracta de la desestimació d’un
recurs de reposició presentat per un dels contribuents de la plaça Clavé.
El recurrent no es nega a pagar, sinó que demana que se li faciliti al màxim el
pagament.
Quan arribi el moment del cobrament de les quotes, l’Ajuntament arribarà a un
acord amb el sol·licitant per al pagament fraccionat durant cinc anys, tal com
preveu la Llei.
El senyor Ribera no té raó respecte a altes qüestions que planteja en el seu
recurs, com és ara l’existència d’un error en el nombre de metres assignats, els
quals s’han recalculat i s’ha comprovat que eren correctes; així com tampoc
respecte a altes qüestions menors.
El problema de fons, però, que planteja el recurrent és la impossibilitat de fer
front al pagament de les contribucions especials, respecte a la qual cosa està
convençut que arribaran a un acord.
Es desestima, doncs, el recurs de reposició presentat.

El senyor Javaloyes i Vilalta intervé anunciant el vot afirmatiu del GMPP al
dictamen, però aprofitant que es parla de la plaça d’Anselm Clavé i del carrer
d’Urgell, ha sabut que hi ha un cert neguit per part dels veïns d’aquella zona
per l’import de les obres.
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Per això, malgrat que només hagi presentat recurs el senyor Ribera, demana a
l'equip de govern que estudiï aquest tema, perquè, si no ho recorda malament,
en el conjunt d’aquestes obres hi havia una partida per al possible canvi de
clavegueram del carrer d’Urgell, que estava imputada a costos. Potser no es
dóna la circumstància que s’hagi de canviar fins que no s’hagi aixecat el
paviment del carrer d’Urgell, però demana a l'equip de govern que faci un
estudi per extreure d’entrada aquesta partida dels pressupostos, i, si s’ha de
canviar algun tram de la claveguera, sigui l’Ajuntament de Manresa qui
assumeixi directament aquest cost, tenint en compte les situacions particulars
que es poden viure en aquell sector i considerant que el clavegueram no afecta
la urbanització pròpia d’un entorn, quan ja existeix claveguera, sinó que és un
tema de manteniment, que forma part dels costos estructurals d’aquesta
Administració, la qual se n’hauria de fer càrrec igualment, si es rebentés una
canonada.
Es tracta, doncs, d’un prec que formula a l'equip de govern, perquè en prengui
nota i faci el que consideri oportú.

El senyor de Puig i Viladrich intervé manifestant l’abstenció del GMCiU
respecte a aquest dictamen, en coherència amb la seva postura respecte a
l’aprovació provisional de les contribucions especials.

El senyor Canongia i Gerona respon al prec formulat pel senyor Javaloyes
respecte a l’estudi sobre la claveguera, dient que es canviarà, si és necessari.
Això es veurà quan s’executi l’obra.
En principi, tot fa preveure que s’haurà de canviar. Si s’ha de canviar la
claveguera, quedarà assumida dins dels costos de l’obra i s’aplicaran les
contribucions, com es fa amb qualsevol obra de reurbanització de carrers de la
ciutat. Per això es fa al 50 per 100 i no al 90 per 100 del conjunt de l’obra. Ja
s’entén que és una obra de reposició i, per tant, l’Ajuntament es farà càrrec del
50 per 100 del total i els veïns del 50 per 100 restant.
Un cop dit això, si algun ciutadà d’aquell sector té problemes econòmics per fer
front al pagament de les contribucions especials, l’Ajuntament de Manresa
procurarà trobar una solució perquè aquest ciutadà pugui liquidar-los.
Tothom, però, té obligacions tributàries, que s’han de complir. No s’han de fer
excepcions, tots som iguals i, per tant, s’ha de tractar tothom igual, al marge de
les necessitats que es puguin anar produint, com acaba d’explicar, i que
l’Ajuntament anirà solucionant, d’acord amb la Llei, que li permet el
fraccionament del pagament de les quotes de les contribucions especials fins a
cinc anys.

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (10 GMS, - Sr.
Jordi Valls, Sra. Montserrat Pons, Sr. Joaquim García, Sr. Alain Jordà, Sr. Joan
Canongia, Sra. Aida Guillaumet, Sr. Josep Camprubí, Sr. Josep Empez, Sra.
Anna torres i Sr. Francesc Caballo -), 1 GMIC-V, 2 GMERC i 2 GMPP) i 8
abstencions (GMCiU).
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6.1.5 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER AL
PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL CARRER SANT FRANCESC 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 13 de
novembre del 2001, que, transcrit, diu el següent:

“Vist l'informe emès conjuntament pel Cap del Servei d'Urbanisme i la Cap de
Secció d'Hisenda, referent a la determinació del cost de l'obra objecte del
“projecte de remodelació del carrer Sant Francesc”, mòdul aplicable i
determinació de la zona especialment beneficiada en l'expedient per aplicar
contribucions especials, en el que es justifica que aquestes obres tenen la
consideració d'obres municipals que produeixen un benefici o augment de valor
en els béns dels particulars, i per tant, es poden establir i exigir contribucions
especials per a la seva realització:
I. Antecedents.

1.1. Prèvia la tramitació reglamentària, en data de 29 d’octubre de 2001,
resultà definitivament aprovat el “projecte de remodelació del carrer Sant
Francesc”

1.2. El cost d’execució de l’esmentat projecte suportat pel municipi és de
34.394.230’-pts, equivalents a  206.713,49 EUR.

II. Legislació aplicable

La legislació aplicable es determina pels preceptes següents:
- art. 173 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual fou

aprovat el Reglament d’Organització i Funcionament i 195 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals.

- art. 22.2 e) i 47.3 h) de la de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las
Bases del Règim Local.

- art. 50.1 f) i 112.3 j) de la de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de
Règim Local de Catalunya.

- art. 15.1 i 17 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las
Hisendes Locals, en relació amb 26 i 33 de la Llei 230/1963, de 28 de
desembre, General Tributària.

- art. 28 a 37 i 59 de la de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora
de las Hisendes Locals.

III. Fonaments de dret

3.1 Fet imposable: D’acord amb el que disposen els articles 28 i 59 de la de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals,
l’Ajuntament pot establir i exigir contribucions especials per a la realització
d’obres municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de
valor en els béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins
l’àmbit de les competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són
atribuïts. L’obra de remodelació del carrer Sant Francesc té aquesta
consideració perquè s’inclou en una de les enumerades en l’art. 29 de la de
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals.
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Com indica la memòria del projecte d'obres "les obres comprenen la
demolició de tots els elements existents d'urbanització, vorades, voreres i
calçada, el replanteig de l'obra, la construcció del clavegueram, la
modificació i l'ampliació dels serveis d'abastament d'aigua i gas, el
soterrament dels creuaments de les línies elèctriques i de telèfons, la
pavimentació de tot el carrer i la renovació de la instal·lació d'enllumenat
públic", representant doncs un evident benefici especial per a totes les
finques veïnes.

3.2 L’art. 34.2 de la de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las
Hisendes Locals, preveu que l’acord relatiu a la realització de l’obra, si s’ha
de finançar mitjançant contribucions especials, no s’executi fins que se
n’aprovi la imposició i ordenació concreta.

3.3 En funció de les diferents situacions i qualificacions urbanístiques de les
finques afectes al pagament de les contribucions especials, per tal de
garantir la justícia distributiva interna de l’expedient i en aplicació dels
criteris fixats per l’article 32.1, lletra a), de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, s’ha considerat procedent
l’aplicació com a mòdul de repartiment el sostre edificable de les finques.

3.4 Subjectes passius: Per raó de la naturalesa de l’obra i d’acord amb l’article
30.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes
Locals, tenen la consideració de subjectes passius com a persones
beneficiades: a) En les contribucions especials per a la realització d’obres,
o establiment o ampliació de serveis que afectin els béns immobles, els
propietaris d’aquests béns.

3.5 Situacions singulars. Si bé amb caràcter general, i de conformitat amb les
sentències dels nostres tribunals, es consideren especialment beneficiades
les finques amb front del carrer objecte d’urbanització, no són subjectes
passius de les contribucions especials els propietaris de les finques
compreses en la unitat d’actuació núm. 5, de conformitat amb la sentència
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del dia 16 de juliol de 1999
(recurs núm. 1887/1995; Ponent: Táboas Bentanachs) segons la qual:

Dicho en otras palabras y como en tantos otros supuestos análogos al
presente de los que ha conocido esta Sección y Sala, si bien el proyecto
de obras puede y las más de las veces debe ser único y la ejecución de
las mismas también única, tanto por razones de coherencia y efectividad
técnica de las obras a realizar -careciendo de todo soporte, lógica y
razonabilidad atendible duplicar labores y partidas a título de dos
proyectos de obras que tengan cada uno de ellos la finalidad de
conseguir la urbanización de una mitad de vial, en anchura y
profundidad-, con ello nada se quita ni nada puede añadirse a la perfecta
operatividad de los instrumentos jurídicos de su razón para cubrir el
importe de las obras de su razón -en su caso, bien por dos sistemas de
actuación urbanísticos o, como en el presente caso concurre, bien
mediante un sistema de actuación urbanístico y mediante contribuciones
especiales -.
En definitiva, ni los propietarios de la Unidad de Actuación tienen la
obligación de cubrir el importe de obras ajenas a la delimitación de la
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Unidad de Actuación en que se hallan, ni la parte actora va a hacer
frente al importe de obras de esa Unidad de Actuación, ni cabe intuir
ningún perjuicio a la futura operatividad del Plan Especial que se cita -
con su ejecución - cuando si las obras de autos están terminadas y
cumplen su connatural función lógico es comprender que no cabe
reiterarlas ni exigir la duplicidad de su importe.
Així mateix, per aquells solars formant cantonada a dos carrers, s’ha
considerat tant sols el sostre edificable a cada carrer, per tal de no
duplicar la seva participació en l’obra urbanitzadora, mitjançant la
definició d’una bisectriu a partir de l’angle format per la cantonada.

3.6 La determinació del cost de l’obra ha de contenir les especificacions de
l’art. 31.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las
Hisendes Locals, que són les següents:

Cost real dels treballs pericials, de
redacció de projectes i de direcció
d’obres, de plans i de programes
tècnics 0 PTA 0 EUR

Import de les obres a realitzar 34 394 230 PTA 206 713 49
Valor dels terrenys a ocupar de forma
permanent 0 PTA 0 EUR

Indemnitzacions 0 PTA 0 EUR

TOTAL COST 34.394.230 PTA 206.713,49

3.7 La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, no
ha de ser superior al 90% del cost que l'entitat local suporti per la realització
de les obres. Correspon al Ple de la Corporació la fixació del percentatge
de repartiment entre els subjectes passius.

La base imposable que es proposa és equivalent al 50% del cost que
l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra. S’ha considerat
adient l’aplicació d’aquest percentatge del 50% per tal d’igualar i equilibrar
el benefici obtingut amb el cost suportat pels contribuents en funció de les
característiques singulars d’aquesta obra i considerant que, en gran part,
no es tracta d’una nova implantació sinó substitució dels serveis existents.
Així, la base imposable resulta:

Cost suportat pel municipi 34.394.230 PTA 206.713,49 EUR
Percentatge d'aplicació 50 % 50 %
Base imposable 17.197.115 PTA 103.356,74 EUR

3.8 El cost total pressupostat ha de tenir caràcter de simple previsió, ja que si
el cost real és major o menor que el previst, s’ha de prendre el real a
efectes de càlcul de les quotes corresponents.
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IV. Procediment i competència

L'exacció d'aquest tribut requereix l’adopció prèvia de l'acord d'imposició i de
l'acord d'ordenació, on s'ha de determinar el cost previst, la quantitat que s’ha
de repartir entre els beneficiaris i els criteris de repartiment.

L'acord provisional d'imposició i ordenació s'ha d’adoptar pel Ple de la
corporació, amb el vot favorable de la majoria absoluta legal del nombre de
membres, de conformitat amb els articles 22.2 e) i 47.3 h) de la llei 7/85.  Quan
s’hagi adoptat, cal sotmetre’l a informació pública al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d'anuncis de la corporació, durant trenta dies hàbils, dins
dels quals els interessats poden examinar l'expedient i presentar les
reclamacions oportunes.

Durant aquest termini d'exposició al públic, els propietaris o titulars afectats
poden constituir-se en Associació administrativa de contribuents, d’acord amb
el que preveuen els articles 36.2 i 37 de la LHL, amb l’acord de la majoria
absoluta dels afectats que representin almenys 2/3 parts de les quotes que
s’han de satisfer.

Si no es produeixen reclamacions, l'acord es considerarà aprovat definitivament
i es notificaran les quotes que corresponguin, individualment, a cada subjecte
passiu. Es podrà  formular recurs de  reposició davant de l'Ajuntament que
podrà versar sobre la procedència de les contribucions especials, el
percentatge del cost que han de satisfer o les quotes provisionals assignades.

V. Caràcter finalista i fraccionament

Les quantitats recaptades per contribucions especials només poden ser
destinades a pagar les despeses de l'obra. L'Ajuntament pot concedir, a
sol·licitud dels subjectes passius, el fraccionament o ajornament de les quotes
a satisfer, per un termini de cinc anys.

VI. Conclusions

6.1 Per a l'obra objecte del “projecte de remodelació del carrer Sant Francesc”,
és procedent exigir contribucions especials, perquè s’inclou en una de les
enumerades per l’art. 29 de la LHL En tot cas, l'acord relatiu a la realització
de l'obra, si s'ha de finançar mitjançant contribucions especials, no es pot
executar fins que se n’aprovi la imposició i l'ordenació concreta, on s’ha de
determinar el cost previst, la quantitat a repartir entre els beneficiaris i els
criteris de repartiment.

6.2 Els criteris de repartiment que figuren aquest informe s’ajusten a un/s dels
previstos a l’article 32.1 a) de la LHL, i es consideren els més adients per la
naturalesa de l’obra.

6.3 La base imposable serà com a màxim de 17.197.115 PTA (103.356,74
EUR), equivalents al 50% del cost que l'Ajuntament suporta per a la
realització d'aquesta obra, que no supera el límit del 90% exigit per la llei.

6.4 Per exigir contribucions especials, cal l’acord provisional d'imposició i
d'ordenació que s’ha d’adoptar pel Ple de la corporació amb el vot favorable
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de la majoria absoluta legal del nombre de membres. Quan s’hagi adoptat
se sotmetrà a informació pública al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d'anuncis de la corporació, durant trenta dies, dins dels quals els
interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que
estimin oportunes.

6.5 En aquest mateix termini els propietaris afectats podran constituir
l’Associació Administrativa de Contribuents.

6.6 Si es produeixen reclamacions, s’hauran de resoldre pel Ple de la
corporació abans d’aprovar definitivament la imposició i ordenació de les
contribucions especials.

6.7 Si no es produeixen reclamacions, l'acord s’ha de considerar aprovat
definitivament i s’ha de publicar tal com disposa l’article 17 de la LHL. S’ha
de  notificar individualment a cada subjecte passiu les quotes que
corresponguin, i es pot formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament
que podrà versar sobre la procedència de les contribucions especials, el
percentatge del cost que han de satisfer o les quotes assignades.

Per tant, el President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda, proposa
al Ple l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER Aprovar la imposició de Contribucions Especials per l'obra objecte del
“projecte de remodelació del carrer Sant Francesc”, l'establiment i
exigència de les quals es legitima per l'obtenció d'un benefici o per
l'augment de valor dels immobles de l'àrea beneficiada.

SEGON Aprovar provisionalment l'expedient d'ordenació i aplicació de
Contribucions Especials contingut en el present dictamen i els seus
annexes 1 a 4 inclusius, expressius de:

- Les bases d’ordenació de les contribucions especials, que contenen
les consideracions relatives al fet imposable, subjectes passius,
determinació del cost de les obres, quantitat a repartir entre els
beneficiaris, bases de repartiment, relació de quotes provisionals,
terminis de pagament i normativa aplicable (annex 1)

- El plànol i la relació de les finques afectades (annex 2)

- El pressupost del projecte i l’acord d’aprovació definitiva del
projecte.(annex 3)

- Les quotes provisionals assignades a cada subjecte passiu (annex
4)

i que es resumeix a continuació :

Cost suportat pel municipi 34.394.230 PTA 206.713,49 EUR

Percentatge d'aplicació 50% 50%

Base imposable 17.197.115 PTA 103.356,74 EUR
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Suma de mòduls de distribució
(m2 de sostre) 7.799 m2 7.799 m2

Preu unitari mòdul (per m2 de
sostre)

2.205,041031
PTA/m2 13,252564 EUR/m2

TERCEREstablir 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.

Tanmateix, durant aquest període d'exposició pública, els propietaris o
titulars afectats poden constituir-se en Associació Administrativa de
Contribuents.”

El senyor Canongia i Gerona explica que es tracta de les contribucions
especials del carrer de Sant Francesc, que també és un cas de reurbanització
dins del barri vell, al qual s’apliquen contribucions especials al 50 per 100 del cost
total de l’obra, que, per al municipi és de 206.713 euros i la base imposable és de
103.356,74 euros.
Hi ha una part de l’obra suportada per la unitat d’actuació del carrer de Sant
Francesc, que seria la unitat d’actuació del carrer Tahonas, que és tal com
l’anomena el Pla General, en la qual, tot el procés d’urbanització de la placeta del
davant del carrer Tahonas i el mateix carrer Tahonas anirien a càrrec dels
promotors d’aquesta unitat d’actuació i quedarien al marge dels veïns afectats del
carrer de Sant Francesc.
Per tant, el mòdul de repartiment quedaria rebaixat del que seria el 50 per 100 del
conjunt, si fos el carrer de Sant Francesc sol.

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
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.
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7. PROPOSICIONS

7.1 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE
CATALUNYA RESPECTE AL MANTENIMENT DE VORERES DE LA
NOSTRA CIUTAT.

El secretari dóna compte de la proposició, del 13 de novembre del 2001 que,
transcrita, diu el següent:

“Degut a que les herbes han crescut des de ja fa mesos en alguns carrers de la
nostra ciutat, de manera desorbitada.

Ja que aquestes herbes arriben fins els genolls de les persones que passegen i
transiten pels carrers de la nostra ciutat.

Ja que aquesta situació no és gaire sanitària i fa una visió de descuit en els
carrers d’aquests barris de Manresa.

Ja que aquestes herbes el que fan és malmetre les voreres de la nostra ciutat.

PROPOSEM:

Primer. Que es tallin aquestes males herbes dels carrers de la nostra ciutat,
que malmeten les voreres, representant una manca total de manteniment dels
vials destinats als vianants.

Segon. Que es porti a terme un Pla d’Actuació de Manteniment, perquè en el
proper exercici les voreres malmeses de la ciutat siguin reparades.”

El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i explica que la proposició
constata el que tots saben: moltes voreres de la ciutat estan plenes de males
herbes, que són molt molestes i que les malmeten.
El GMPP demana que es tallin aquestes herbes, cosa que creu que hauria de
ser una actuació normalitzada d’aquesta Administració.
A més, demana que es porti a terme un Pla d’Actuació de Manteniment, perquè
en el proper exercici, les voreres malmeses de la ciutat siguin reparades, tant si
la causa ha estat les males herbes, com si no.

El senyor Caballo i Molina pren la paraula i diu que respondrà la proposició
presentada pel GMPP, malgrat que creu que és una mica agosarada quan diu
que les herbes arriben fins els genolls.
Pel que fa al desbrossament d’herbes, amb l’ampliació que els serveis de
neteja han dut i estan duent a terme, entra en funcionament una brigada, que
consta d’un conductor i dos peons, per realitzar les tasques de desbrossament,
que està posant al dia la feina acumulada de totes aquestes males herbes, que
estan proliferant per les voreres.
Actualment, hi ha pendents 42 actuacions.
L’Ajuntament preveu que en tres mesos estarà al dia el programa de
desbrossament, complint les necessitats de la ciutat que van sorgint. Un cop
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passats aquests tres mesos s’entrarà, com a màxim, en una carència d’una
setmana o quinze dies.
Per tant, la primera part de la proposició queda contestada.
Quant a la segona part de la proposició, sobre el Pla d’Actuació de
Manteniment, actualment s’estan duent a terme diverses reunions amb la
Federació d’Associacions de Veïns, per establir prioritats dins dels barris, que
no es refereixen només a les voreres, sinó també a altres conceptes de
manteniment de la via pública. Es pretén que aquestes prioritats es puguin dur
a terme programades dins del pressupost que ve.
Per tant, aquest Pla d’Actuació s’està duent a terme, d’alguna manera.
Per tot això, demana al GMPP que retiri la seva proposició.

El senyor de Puig i Viladrich diu que pensava que l'equip de govern votaria
afirmativament aquesta proposició.
Veient que no és així, convida el senyor Caballo a passejar pel carrer de
Carrasco i Formiguera i carrer de Barcelona, en les voreres del costat esquerre,
on pot assegurar-li que hi ha herbes altes.
També li pot dir al senyor Caballo que, entre casa seva, situada al carrer del
Bruc, i la zona de les Bases de Manresa, que és un trajecte que fa normalment
a peu, el Pla d’Actuació de l’Ajuntament és una mica a “salto de mata”, en el
sentit que, quan l’Ajuntament talla les herbes, poden passar sis mesos fins que
no ho torna a fer.
En les èpoques de pluges, les herbes tornen a créixer molt i fa mal efecte.
El GMPP votarà afirmativament la proposició del GMPP, perquè en ella es
demana quelcom que els ciutadans veuen en el dia a dia a la ciutat.
Les explicacions del senyor Caballo el sorprenen moltíssim, així com el fet que
l'equip de govern no reconegui un fet que s’està produint.
Per això, insisteix, en convidar el senyor Caballo i tothom qui vulgui, a passejar
pel carrer de Carrasco i Formiguera, per la banda esquerra, fins a arribar a
l’ambulatori, i pel carrer de Barcelona, abans d’arribar a la plaça Bages. Podran
comprovar com hi ha herbes que arriben als genolls.

El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que no és gens agosarat dir que les
herbes arriben fins els genolls, malgrat que aquest fet no es produeixi en tots
els carrers.
Com ha dit abans, són males herbes. Per tant, no s’està parlant de gespa que
ha crescut més del compte.
Per això, demana al senyor Caballo que, en lloc d’anar tant en cotxe, vagi més
a peu; no només fins a casa seva, sinó que visiti els barris. Així podrà
comprovar com les herbes arriben als genolls.
Entén que a l'equip de govern li molesti haver de votar afirmativament la
proposició, ja que, en definitiva, suposaria reconèixer que la feina no es fa, però
el senyor Caballo ha reconegut que l’Ajuntament no ha fet la feina. Aquesta és
la causa per la qual els carrers són plens d’herbes.
El regidor de Via Pública ha reconegut que s’estan produint tres mesos de
retard en aquestes tasques. Si es destinessin cinquanta persones a podar,
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durant tres mesos, es tindria aquesta feina enllestida. Si es destina a aquesta
tasca un equip normal de manteniment, es trigaran molts mesos.
Però, al marge del nombre de mesos de retard que s’estigui produint, el cert és
que hi ha herbes que arribaran al turmell i, fins i tot, a mitja cama. Com també
és cert que aquestes herbes malmeten les voreres, no permeten passejar
adequadament pels carrers, són una molèstia per la manca de salubritat que
ofereixen, i també és cert que l'equip de govern reconeix que es porta un gran
retard en aquestes tasques.
Des de l’oposició, no es tracta només de retreure, sinó d’oferir alternatives per
poder contribuir a un desenvolupament més normal de la nostra ciutat.
Aquesta proposició va en aquest sentit i, si el senyor Caballo li diu que l'equip
de govern ja està manteniment converses amb els veïns i amb les associacions
de veïns, per establir les prioritats, li sembla molt bé, però pot assegurar al
senyor Caballo que ell no ho sabia, com tampoc sabia que ja s’han començat a
tallat herbes i que en tres mesos ja estarà enllestida aquesta tasca.
El GMPP ha presentat aquesta proposició perquè considera que és una eina
que aporta solucions, o una crítica constructiva per al desenvolupament de la
nostra ciutat. A més, és també una crítica de denúncia a la manca d’execució
dels treballs que li pertoquen al regidor de Via Pública, com a responsable
polític.
El GMPP no pot retirar aquesta proposició, perquè en ella no es diu res que no
sigui cert, per activa i per passiva. Per activa, seria dir que es tallin aquestes
males herbes i que es faci un Pla d’Actuació de Manteniment, i, per passiva,
seria dir que l'equip de govern ha començat a programar reunions amb les
Associacions de veïns i que, en tres mesos, s’atraparà aquesta feina i la gespa
estarà tallada.

El senyor Caballo i Molina pren novament la paraula i diu que no s’ha
d’interpretar el vot negatiu de l'equip de govern a la proposició com a la seva
creença que s’està produint una manca d’inquietud per part dels grups de
l’oposició respecte a aquesta qüestió. Com tampoc es tracta que l'equip de
govern cregui que aquesta proposició no és una crítica constructiva, sinó que la
resposta que ha donat a les qüestions plantejades pel GMPP en la seva
proposició, respecte a les quals el GMCiU ha manifestat que votarà
afirmativament, és que s’estan duent a terme en aquest moment, els mitjans
necessaris perquè aquestes tasques estiguin al dia.
Per això, considera que la proposició és innecessària i, per tant, insisteix en
demanar al GMPP que la retiri, tenint en compte les premisses que s’han posat
de relleu anteriorment.

Sotmesa a votació la proposició, es rebutja per 14 vots negatius (11 GMS, 1
GMIC-V i 2 GMERC) i 10 vots afirmatius (8 GMCiU i 2 GMPP).

7.2 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE
CATALUNYA ENTORN A LA SOL.LICITUD DE L’AMPLIACIÓ DE
L’HORARI DE TRANSPORT NOCTURN DE BARCELONA – MANRESA.
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El secretari dóna compte de la proposició, del 13 de novembre del 2001 que,
transcrita, diu el següent:

“Atès que recentment s’han posat en marxa les noves línies de transport
nocturn per carretera que uneix Barcelona i diverses localitats de l’entorn de
l’extraradi barceloní.

Atès que aquest nou servei pateix una mancança important en deixar sense
servei localitats que mantenen un important flux de viatgers que es desplacen
per motius laborals, acadèmics o socials amb la ciutat de Barcelona.

Atès que un component important és el de l’oci nocturn, que a causa de la
inexistència de transport públic, obliga a fer els desplaçaments en vehicles
privats, amb el conseqüent risc que això comporta.

Atès que la mobilitat és un element primordial i característic d’avui dia, que ha
de fer replantejar esquemes existents fins ara del que és l’àrea metropolitana
de Barcelona i el que és la seva àrea d’influència. Replantejament que
significarà sens dubte el reconeixement que aquesta àrea arriba més enllà dels
límits establerts fins ara; i que aquesta nova realitat precisa  alhora de serveis
públics que garanteixin la mobilitat de les persones.

PROPOSEM:

Primer. L’Ajuntament de Manresa instarà la Generalitat de Catalunya per
ampliar el servei de transport públic nocturn per carretera fins a la nostra ciutat.

Segon. Fer arribar el present acord a la mesa del Parlament de Catalunya i a
tots els grups parlamentaris al parlament.”

A continuació, el secretari dóna compte de l’esmena presentada pel GMS,
GMERC i GMIC-V a la proposició que, transcrita, diu el següent:

“Atès que els grups que presenten l’esmena consideren que, més que l’opció
de l’autobús, l’aposta prioritària per a la mobilitat de persones entre Barcelona i
Manresa hauria de ser la comunicació per tren, ja que la consideren la millor
alternativa per als desplaçaments a Barcelona per qüestions laborals i
d’estudis.

Atès que el darrer tren de RENFE en horari de nit en direcció a Manresa surt de
Barcelona a tres quarts de deu de la nit.

És per això que es proposa substituir els acords de la proposició pel següent
acord.

Primer: Instar el Ministeri de Foment i l’empresa RENFE a que ampliï els
horaris nocturns de trens de la línia Barcelona-Manresa-Lleida per tal que es
faciliti el retorn a la nostra ciutat dels viatgers que treballen o estudien a l’àrea
metropolitana de Barcelona els dies laborables, i la tornada a Manresa dels
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viatgers que es desplacen a les àrees d’oci d’altres comarques barcelonines
durant els caps de setmana.

Segon: Reclamar al Ministeri de Foment i a l’empresa pública RENFE que
realitzin les inversions necessàries a la línia Barcelona-Manresa-Lleida per tal
que es puguin tornar a posar en servei trens semidirectes que permetin una
comunicació ferroviària més ràpida entre Manresa i Barcelona i que, per tant, el
tren sigui una alternativa real de transport públic de qualitat per a totes les
persones que, vivint a Manresa, tenen el seu lloc de treball a l’àrea
metropolitana de Barcelona.”

El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i explica que amb aquesta
proposició es pretén intentar potenciar la qüestió del transport nocturn, partint
de la promoció que fa en aquest moment la Generalitat de Catalunya de
l’ampliació del transport nocturn que depèn d’aquella Administració.
Voldria fer una esmena “in voce” consistent en afegir “... i amb ferrocarrils...” en
el primer paràgraf de la proposició, on diu “... transport nocturn per carretera ...”
. El GMPP ja tenia aquesta intenció, però, en el moment de la redacció de la
proposició es va descuidar d’afegir-ho.
Així mateix, a la part resolutòria, on diu “... instarà la Generalitat de Catalunya
...”, cal afegir “... i l’Autoritat del Transport Metropolità...”.
Malgrat això, creu que l’objectiu de la proposició és clar i evident, i reflecteix
clarament la voluntat de potenciar el transport nocturn amb la ciutat de
Manresa, ja sigui a través de ferrocarril o d’autobusos, ja que es tracta, en
definitiva, de donar cobertura, serveis i mobilitat a les persones.
Pel que fa a l’esmena de substitució que s’ha presentat, el GMPP creu que no
és contrària a la proposició, ja que els arguments que conté l’esmena són
compatibles amb els de la proposició. En aquest sentit, és cert, tal com es diu
en l’esmena que, a part de l’autobús, la millor alternativa és el tren.
Així mateix, a més del transport públic de la Generalitat de Catalunya, existeix
la RENFE, i l’últim tren en direcció a Manresa surt de Barcelona a tres quarts
de deu de la nit.
El GMPP considera que aquests arguments es poden integrar perfectament a
la proposició. De la mateixa manera, els dos punts de la part resolutòria de
l’esmena es poden afegir a la proposició del GMPP, tenint en compte que la
proposició fa referència a la Generalitat de Catalunya i en l’esmena es proposa,
a més, instar el Ministeri de Foment i l’empresa RENFE.
Creu que integrar l’esmena en la proposició seria una bona oportunitat d’instar
la Generalitat de Catalunya, el Ministeri de Foment i l’empresa RENFE, per
intentar obtenir l’ampliació del transport nocturn.
Per això demana el vot afirmatiu a la proposició del GMPP i la incorporació de
l’esmena dins del seu text.

El senyor Caballo i Molina pren la paraula i diu que, si s’incorporen a la
proposició del GMPP els punts que de l’esmena, en el sentit que el primer punt
és el de la proposició del GMPP, afegint, la qüestió del ferrocarril; que els punts
segon i el tercer són els de l’esmena de l'equip de govern; i que el quart punt és
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el de la proposició, tenint en compte, però que, a més de comunicar-ho al
Parlament de Catalunya també s’ha de fer arribar l’acord al Congrés de
Diputats, l'equip de govern accepta la proposició.

El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que el GMCiU ho votarà tot
afirmativament i considera que tot el que suposi un intent per millorar el
transport públic de Manresa respecte a Barcelona, tant mitjançant el tren com
el vehicle o l’autobús, és un benefici per a la ciutat, sobretot en aquesta època
en què es vetlla pel respecte al medi ambient i que hi ha tanta preocupació per
la sinistralitat de la carretera.
Tot el que pugui ajudar a millorar aquests aspectes és una bona solució per a
la ciutat.
Per això, el GMCiU votarà afirmativament la proposició.

L'alcalde explica com queda redactat el text que se sotmetrà a votació a
continuació, tenint en compte les esmenes que s’han exposat durant el debat,
dient que el primer punt de la part expositiva queda redactat tal com ho està en
la proposició del GMPP, afegint “... i amb ferrocarrils...” a continuació d’on diu
“... transport nocturn per carretera...”.
Els tres punts següents de la part expositiva queden redactats de la mateixa
manera en què ho estan a la proposició del GMPP, i s’afegeixen, a continuació,
els dos punts de la part expositiva de l’esmena presentada pel GMS, GMERC i
GMIC-V.
La part resolutòria queda de la manera següent: el primer punt és el mateix que
el de la proposició del GMPP, afegint “... l’Autoritat del Transport Metropolità ...”
a continuació d’on diu “... Generalitat de Catalunya ...”.
Seguidament, s’incorporen com a punts segon i tercer els apartats primer i
segon de l’esmena.
Finalment, el punt segon de la proposició del GMPP passa a ser el quart,
afegint “... i al Congreso de los Diputados...” a continuació d’on diu “... al
Parlament...”.
Amb aquest acord és pretén aconseguir entre tots fer una proposta que millori
el transport.

El senyor Canongia i Gerona intervé dient que no pot acceptar que es digui
“la proposició del GMPP”, perquè aquesta no és la proposició del GMPP.
El GMPP ha fet una proposició en la que demana el servei nocturn d’autobusos
i aquí s’està parlant seriosament del tema de la mobilitat de la ciutat.
Per tant, no és la proposició del GMPP, sinó la proposició amb una esmena
incorporada, que és totalment diferent a la presentada pel GMPP.

L'alcalde diu que si és una proposició que és objecte de votació per unanimitat
de tots els grups municipals, és una proposició de tots els grups municipals.

El senyor Javaloyes i Vilalta diu que el GMPP no té cap mena de problema
en aquest sentit, i voldria dir al senyor Canongia que, quan el senyor Caballo li
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ha vingut a presentar l’esmena de l'equip de govern, abans que digués res, ell
ha dit al senyor Caballo que formularia una esmena “in voce”, perquè se l’havia
descuidat.
Per tant, la qüestió del ferrocarril compta per al GMPP tant o més que per a
l'equip de govern.

L'alcalde diu que, en definitiva, la voluntat del Ple de la Corporació ha de ser la
d’elaborar propostes i, convertir-les posteriorment en fets, que contribueixin,
d’una forma substancial, a la millora, en aquest cas, de la mobilitat, més enllà
del profit, legítim, que en vulguin treure els grups municipals.
Entén el criteri del GMPP respecte a la presentació d’aquesta proposició, com
també entén el de l'equip de govern, així com la reflexió manifestada pel
GMCiU; respecte a la necessitat d’incorporar RENFE i el transport per
Ferrocarril, oimés en una setmana com aquesta en què probablement dijous o
divendres es tornarà a fer una reivindicació respecte a la millora de la línia de
transport de ferrocarril de Lleida a Barcelona, que es farà a la ciutat de
Barcelona, amb el seu alcalde, el president de la Diputació de Lleida i diferents
alcaldes del territori afectat.
Per això, creu que, més enllà del que s’exposi en les proposicions i de l’interès
legítim que cadascú pugui tenir al respecte, són absolutament necessàries.

A continuació, l’alcalde pregunta al secretari si estan clars els termes de la
votació.

El secretari diu que entén que s’ha formulat una esmena transaccional entre
tots els grups, que cal votar en els termes que ha exposat l’alcalde.
En conseqüència, la proposició del GMPP i l’esmena presentada per l'equip de
govern decauen.

L'alcalde diu que, si sembla bé als membres presents, a partir de les
instruccions que ha donat a la persona que ha de redactar l’acta d’aquesta
sessió, sotmet a votació l’esmena transaccional esmentada.

Sotmesa a votació l’esmena transaccional, s’aprova per unanimitat dels 24
membres presents, amb el text següent:

“Atès que recentment s’han posat en marxa les noves línies de transport
nocturn per carretera i amb ferrocarrils que uneix Barcelona i diverses localitats
de l’entorn de l’extraradi barceloní.

Atès que aquest nou servei pateix una mancança important en deixar sense
servei localitats que mantenen un important flux de viatgers que es desplacen
per motius laborals, acadèmics o socials amb la ciutat de Barcelona.

Atès que un component important és el de l’oci nocturn, que a causa de la
inexistència de transport públic, obliga a fer els desplaçaments en vehicles
privats, amb el conseqüent risc que això comporta.
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Atès que la mobilitat és un element primordial i característic d’avui dia, que ha
de fer replantejar esquemes existents fins ara del que és l’àrea metropolitana
de Barcelona i el que és la seva àrea d’influència. Replantejament que
significarà sens dubte el reconeixement que aquesta àrea arriba més enllà dels
límits establerts fins ara; i que aquesta nova realitat precisa  alhora de serveis
públics que garanteixin la mobilitat de les persones.

Atès que els grups que presenten l’esmena consideren que, més que l’opció de
l’autobús, l’aposta prioritària per a la mobilitat de persones entre Barcelona i
Manresa hauria de ser la comunicació per tren, ja que la consideren la millor
alternativa per als desplaçaments a Barcelona per qüestions laborals i
d’estudis.

Atès que el darrer tren de RENFE en horari de nit en direcció a Manresa surt de
Barcelona a tres quarts de deu de la nit.

PROPOSEM:

Primer. L’Ajuntament de Manresa instarà la Generalitat de Catalunya i
l’Autoritat del Transport Metropolità per ampliar el servei de transport públic
nocturn per carretera fins a la nostra ciutat.

Segon. Instar el Ministeri de Foment i l’empresa RENFE a que ampliï els
horaris nocturns de trens de la línia Barcelona-Manresa-Lleida per tal que es
faciliti el retorn a la nostra ciutat dels viatgers que treballen o estudien a l’àrea
metropolitana de Barcelona els dies laborables, i la tornada a Manresa dels
viatgers que es desplacen a les àrees d’oci d’altres comarques barcelonines
durant els caps de setmana.

Tercer. Reclamar al Ministeri de Foment i a l’empresa pública RENFE que
realitzin les inversions necessàries a la línia Barcelona-Manresa-Lleida per tal
que es puguin tornar a posar en servei trens semidirectes que permetin una
comunicació ferroviària més ràpida entre Manresa i Barcelona i que, per tant, el
tren sigui una alternativa real de transport públic de qualitat per a totes les
persones que, vivint a Manresa, tenen el seu lloc de treball a l’àrea
metropolitana de Barcelona.”

Quart. Fer arribar el present acord a la mesa del Parlament de Catalunya, a tots
els grups parlamentaris, i al Congreso de los Diputados.”

En conseqüència, la proposició presentada pel GMPP i l’esmena presentada
pel GMS, GMIC-V i GMERC decauen.

7.3 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
SOBRE LA CONVOCATÒRIA DE TAULES DE SEGUIMENT DEL PAM.

El secretari dóna compte de la proposició, del 13 de novembre del 2001 que,
transcrita, diu el següent:
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“Vist que el 17 de juliol de 2000, el Ple de l’Ajuntament va aprovar el Pla
d’Actuació Municipal (PAM).

Vist que el PAM incorpora el compromís de convocar un debat anual de debat i
seguiment obert al conjunt de ciutadans i ciutadanes.

El grup municipal de Convergència i Unió proposa l’adopció del següent

ACORD

L'equip de govern convocarà taules ciutadanes, d’àmbit territorial i d’àmbit
sectorial, per tal de procedir a fer un seguiment de l’execució del Pla d’Actuació
Municipal 2000-2003. Aquestes taules es desenvoluparan prèviament a la
discussió pressupostària que ha de celebrar el Ple municipal per a l’exercici
2202.”

El senyor Llobet i Mercadé pren la paraula i explica que el GMCiU presenta
aquesta proposició per intentar evitar, si és possible, agreujar un incompliment
evident i flagrant per part de l'equip de govern, en relació amb el que consta al
Pla d’Actuació Municipal (PAM).
Durant els mesos d’abril, maig i juny de l’any 2000 es va convocar públicament
els ciutadans i ciutadanes de Manresa per discutir el PAM.
Un cop discutit, el PAM preveu organitzar cada any una conferència de ciutat
per fer una avaluació participativa de la seva execució.
A més, en el Ple de la Corporació del mes de juliol del 2000, es va aprovar el
PAM amb els vots dels grups municipals que formen l'equip de govern. En
aquell moment, en una de les seves respostes, la regidora de Participació
Ciutadana va dir textualment que si es tractés d’un procés “de cara a la galeria”
l'equip de govern no mostraria aquesta voluntat de fer conferències anuals per
valorar el grau de compliment dels seus objectius.
Així mateix, en el Ple de la Corporació del mes d’abril del 2001, molt  temps
després d’aquella aprovació i, per tant, quan l'equip de govern ja havia pogut
tenir més clares les seves actuacions i la seva planificació, quan el GMCiU va
demanar fer un debat en el Ple del mes de juny, sobre l’ “Ecuador” del mandat
municipal, el portaveu de l'equip de govern va respondre, entre altres coses, el
següent: “Quan es va aprovar el PAM l'equip de govern va dir que faria un
debat anual de seguiment de la seva elaboració.
Estava previst fer el debat al mes d’octubre i considera que aquest debat, que
ha de ser obert a la ciutat, també ha d’incloure els membres del Ple.”
És evident, per tant, que aquest compromís no es reflecteix tan sols al PAM,
sinó que l'equip de govern, durant el temps transcorregut des de la seva
aprovació, ha anat manteniment públicament aquest compromís de celebrar un
debat, que ara s’acotava dient que es faria passat l’estiu, és a dir, durant el mes
d’octubre.
Es dóna, doncs, un incompliment que no té excuses possibles. Ha seguit
mediàticament el posicionament d’algun membre de l'equip de govern, però
evidentment, no es pot entendre de cap manera com a una excusa per a
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aquest incompliment dir que s’han fet altres fòrums de debat com ara el del Pla
Integral de Revitalització del Nucli Antic, que és un altre punt inclòs en el PAM,
que s’hauria d’haver fet durant l’any 2000, però que s’ha fet l’any 2001.
Tampoc és cap excusa dir que el PAM se segueix des dels Consells Sectorials,
ja que hi ha un altre punt del PAM que estableix que aquests Consells seguiran
el PAM, per tant, no té res a veure un compromís amb l’altre. I menys excusa
és encara dir que s’està fent una altra de les qüestions previstes en el PAM,
com és la redacció d’un nou Reglament de Participació Ciutadana, perquè,
difícilment es pot demanar la credibilitat de la gent a l’hora de redactar
reglaments, si no es fa allò que es pot fer sense cap necessitat de tenir
reglament.
Finalment, tampoc hi ha excusa, perquè aquesta és una decisió que l'equip de
govern pot executar sense dependre de tercers, ni de disponibilitat
pressupostària, per tant, en aquest cas, no hi ha cap altra qüestió que la
voluntat política i la capacitat de gestió i de compliment del compromís adoptat
davant de la ciutat.
Per tant, considera que no hi ha excuses, malgrat que hi puguin haver motius,
que, si hi són, no s’han explicat. Entén que pugui ser complex convocar la
ciutat abans de l’elaboració dels Pressupostos o de les Ordenances Fiscals, i
haver de reconèixer que alguns elements estratègics dels quals es parlava en
el PAM s’han anat perdent durant el procés.
S’han produït incompliments greus, en el tema de les Ordenances. Així,
respecte l’IBI, el PAM estableix que les Ordenances només s’ajustaran a l’índex
de preus al consum amb dues excepcions possibles, que són la de les deixalles
i la de l’impost de circulació, mai la contribució urbana.
També entén que abans de l’elaboració dels pressupostos, pot ser complex
haver de donar la cara davant d’execucions d’inversions pressupostàries, que
són clarament inferiors al 50 per 100 l’any 2000.
Aquest incompliment, doncs, posa en alerta sobre la veritable importància que
l'equip de govern dóna a la participació ciutadana, més enllà del seu discurs
públic.
El GMCiU va dir en el seu moment que la participació no consistia en fer grans
muntatges propagandístics, ni redactar grans plans per oblidar-los o
abandonar-los posteriorment, sinó sobretot seguir allò que es fa, revisar-ho i
parlar amb la gent sobre les decisions econòmiques que els afecten.
La participació ciutadana no pot ser qüestió d’una regidoria que,
independentment de les altres, pot, en aquest moment redactar un nou
Reglament de participació ciutadana, sinó que la participació ha de ser una
qüestió que formi part del discurs pràctic de totes les regidories de l’Ajuntament
de Manresa i no del discurs oral, i, per tant, hauria de ser clarament una
voluntat de tot l'equip de govern de poder fer aquest seguiment que s’havia
assegurat que es faria del PAM que l'equip de govern va aprovar en el Ple de
l’Ajuntament.
Hi ha qüestions sorprenents, com és ara, el fet que la regidora de Participació
Ciutadana no formi part de la Comissió municipal de Serveis Centrals, que és
precisament la que té, entre les seves competències, la participació ciutadana.
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El GMCiU va elaborar aquesta proposició amb temps, per intentar arribar a
algun tipus d’acord, però les respostes que ha rebut no han estat gens
satisfactòries. De fet, hi ha dues qüestions que l’han sorprès i li agradaria que
la rèplica no anés en el mateix sentit. Es refereix, per una banda, al repte de fer
la comparació amb altres municipis. Cadascú ha de saber quin és el seu rol, i
els membres del  GMCiU tenen clar que no són representants ni portaveus de
cap altre ajuntament de Catalunya, sinó regidors de l’Ajuntament de Manresa,
que intenten que aquesta ciutat tiri endavant.
Per una altra banda, s’ha parlat també de la legitimitat per exigir que funcioni la
participació ciutadana. Aquestes insinuacions sobre la legitimitat, al marge del
fet que el GMCiU creu que no són correctes, perquè només faltaria que no
tinguessin legitimitat, estan incloses en una mala setmana, després que
l’Alcaldia, amb tota la raó del món, exigís precisament respecte d’això a
l’Ajuntament, com a òrgan de representació, perquè les persones que en
formen part han estat escollides democràticament pels manresans i
manresanes.
Com a última reflexió, demana a l'equip de govern que, malgrat tot el que s’ha
dit públicament, es replantegi la votació. Votar negativament la proposició del
GMCiU, no és votar negativament al GMCiU, sinó fer-ho als mateixos grups
que formen l'equip de govern, que són els qui es van comprometre a fer el que
ara demana el GMCiU, i també suposa votar negativament als ciutadans, que
han cregut en el compromís dels seus governants, com així ha de ser.
Per tant, per fer una crida a la recuperació d’una part de la credibilitat; per
intentar demostrar que l'equip de govern té capacitat de planificació; per vendre
un missatge clar de no voler convertir la participació en actes propagandístics,
un any després de les eleccions i ara anunciar que la propera convocatòria
serà poc més d’un any abans de les properes; demana a l'equip de govern que
s’ho replantegi i que voti afirmativament la proposició.

La senyora Torres i García pren la paraula i diu que l'equip de govern no pot
votar afirmativament la proposició del GMPP, en primer lloc, perquè, pel que fa
referència a les Taules d’àmbit sectorial que es proposen, la regidoria de
Participació Ciutadana ha fet un recull exhaustiu de totes les actes dels
Consells Municipals, per garantir que es fes el seguiment del PAM a través
d’aquests Consells. El resultat ha estat positiu, perquè realment ho estan fent.
Posteriorment, s’han convocat reunions amb tots els secretaris dels Consells,
per posar en contacte i coneixement tots els Consells i afavorir, així, el treball
conjunt, en cas que fos necessari. En aquestes reunions, s’ha anat informant
també del concepte de Consells Territorials i de la importància del contacte
amb les diferents entitats, per intentar dinamitzar-les.
Considera important haver aconseguit internament la voluntat de treballar
conjuntament per part dels secretaris dels Consells, cosa que podria estar
relacionada amb el que s’ha dit sobre la necessitat que totes les regidories
haurien d’estar implicades en la participació.
Aquesta voluntat de treball conjunt permet consensuar noves metodologies de
funcionament i realitzar un veritable treball transversal, tenint en compte que
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sempre s’ha dit que els Consells no han funcionat o que han sigut merament
informatius.
No són excuses, sinó que es tracta simplement d’actuar fruit de la comunicació
i de la informació que es va produint en el dia a dia i que no és només externa,
sinó també interna.
En la proposició es fa referència a les Taules d’àmbit territorial. L'equip de
govern té molt clar que la participació no s’improvisa, sinó que precisa d’una
planificació prèvia i acurada, un coneixement sobre el territori, la població que
hi viu, les entitats i associacions que hi treballen, i els recursos dels que
disposa en aquest territori. No serveix de res posar mecanismes de
participació, tal com s’ha comentat en alguna reunió, si abans no es fa
pedagogia del que ha de ser, perquè, des del primer moment, s’ha parlat d’un
procés d’aprenentatge. Així en les primeres sessions i en les últimes del PAM,
el primer que es va dir és que calia un aprenentatge en l’àmbit polític i també
en la societat civil.
Això és el que s’està fent actualment, el diàleg amb els agents socials no s’ha
aturat des de l’aprovació del PAM, sinó que ha continuat de manera constant.
En aquest sentit, si el senyor Llobet consulta la premsa del dissabte, on es
parla del programa de millores als barris, pot garantir-li que hi ha moltíssimes
hores de reunions al darrere, perquè és l’Ajuntament qui hi dóna suport i ho
impulsa.
El més important en aquest tema és que l’Ajuntament està d’acord amb els
agents socials amb la idea que la participació no es fa en un dia, sinó que es fa
des de l’1 de gener fins el 31 de desembre de cada any.
Recorda també que en el PAM, en la sessió de participació, es parlava
d’implicació dels ciutadans i ciutadanes, que és el que s’està fent, en definitiva.
El GMCiU parla molt darrerament i en les sessions Plenàries, del factor temps,
respecte el qual personalment creu que no es pot aplicar en matèria de
participació, o que es pot aplicar relativament, perquè, l'equip de govern té
clara la voluntat d’anar adaptant les demandes i noves necessitats dels
manresans i manresanes a les accions que va desenvolupant.
Respecte a la conferència de ciutat que s’està demanant, es volia celebrar,
degut a totes les converses que s’han anat mantenint, un cop estigués aprovat
el nou Reglament de participació ciutadana, perquè considera que els Consells
Territorials han de tenir un paper molt important.
Però l'equip de govern no vol que aquest tema s’utilitzi com a una excusa per
trencar un possible consens en matèria de participació, i, per això, ha proposat,
com saben els membres corporatius, en la última Comissió Mixta de
Participació Ciutadana, la celebració de la conferència de ciutat per al 9 de
març del 2002.
Tenint en compte aquests factors, l'equip de govern votarà negativament la
proposició.

El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que entén la proposició del GMCiU,
en la que es demana que hi hagi aquesta convocatòria de Taules per al
seguiment del PAM, perquè no deixa de ser un compromís del mateix PAM,
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segons el qual es farien reunions un cop a l’any per debatre o per exposar com
s’havia evolucionat i com s’havia procedit respecte als temes inclosos en el
PAM.
Entendria que es digués que no hi ha hagut temps d’organitzar-se o de reunir-
se si s’hagués aprovat el PAM al mes de juny d’aquest any, però no és aquest
el cas, ja que gairebé ha passat un any i mig.
Si el PAM ha de servir com a estímul per a la participació ciutadana en el sí
d’un debat, s’ha de preveure, de la mateixa manera que hi ha d’haver qualsevol
element en qualsevol apartat d’aquest document que digui que s’ha de fer una
acció determinada, i a partir d’aquí cal fer el seguiment necessari per
determinar si es fa o no l’acció en qüestió.
És evident que dins dels actuals Consells de Participació Ciutadana hi ha qui
discuteix més o qui discuteix menys l’evolució del PAM i la manera en què es
desenvolupa, malgrat que ell més aviat diria que no es debat, sinó que
s’informa, que és molt diferent.
A pesar d’això, el GMPP creu que l'equip de govern ha de ser conseqüent amb
el PAM, tenint en compte que per a ell era com la Bíblia.
En aquest sentit, si el PAM estableix que es farà una reunió un cop a l’any, cal
complir-ho, i cal fer-ho abans que es produeixin moviments d’elements cabdals
per al desenvolupament de la ciutat, com són ara les Ordenances Fiscals i els
Pressupost de l’exercici següent, per poder acreditar en les Taules sectorials
que el desenvolupament del PAM es porta a terme a través de les Ordenances
Fiscals, amb les quals s’obtindran uns Pressupostos empautats i guiats pel
PAM, document, insisteix, que és com la Bíblia per a l'equip de govern.
El GMPP no entén l’excusa de l'equip de govern, referent a que s’està
elaborant un nou Reglament de participació ciutadana. S’ha de treballar amb el
Reglament vigent en aquest moment.
L'equip de govern va fer en el seu moment una gran pantomima respecte el
PAM i, en definitiva, el que està fent ara és desenvolupar la seva acció, a
través dels mitjans mediàtics, per a allò que li convé, anunciant accions a
través del PAM.
Aquesta manera d’actuar pot provocar que la participació ciutadana se’n
ressenti a mig termini i el GMPP creu que, malgrat que per a l'equip de govern
sigui tan important el PAM, “no li ve d’un pam”.

El senyor Llobet i Mercadé pren la paraula novament i es dirigeix a la senyora
Torres dient-li que no ha entès ni li lliga amb el que ha exposat la regidora
l’última frase de la seva intervenció, quan ha dit que per totes les raons que
havia exposat, l'equip de govern votaria negativament. Aquesta frase seria,
teòricament, la culminació de l’argumentari anterior i, evidentment, no ha donat
cap raó que justifiqui perquè no es podia celebrar el debat de seguiment del
PAM, sinó que ha explicat coses que està fent la seva regidoria, el que pensa
l'equip de govern i ha fet teoria sobre la cultura participativa.
Per tant, insisteix, la regidora no ha explicat cap motiu pel qual hagi estat
impossible poder complir aquest compromís que l'equip de govern va votar.



112

Per altra banda, s’ha dit que l'equip de govern vol esperar tenir aprovat el nou
Reglament de participació ciutadana, però, que ell sàpiga, a l’abril, al maig i al
juny del 2000, no existia aquest nou Reglament, i bé es va poder fer en aquell
moment, perquè convenia.
Malgrat que el GMCiU va votar negativament el PAM, a ell li agrada anar-lo
llegint, i hi ha una frase del document que diu: “... l’experiència ens mostra que
la participació no s’aconsegueix només amb bons Reglaments ...”.
Quant a la cultura participativa, respecte a la qual ens agrada anar treballant,
malgrat que això suposi més temps, no entén com se li pot dir a la ciutat que el
primer any d’un mandat ja té prou cultura participativa per convocar-la a
debatre i dos anys i mig després de l’inici d’aquest mandat, encara no té prou
cultura participativa per tornar-lo a convocar a debatre.
Per últim, està molt bé parlar de participació ciutadana, però, malgrat tot el que
va dir l'equip de govern, quan es va plantejar el PAM, ara, independentment de
si es convoca la gent al març o a l’abril, cal que l'equip de govern sigui
conscient que no s’ha convocat la ciutat obertament a tothom durant tot el
mandat, per parlar, per discutir o per precisar inversions pressupostàries de cap
any sencer d’aquest mandat municipal.
Per això, no entén quines són les raons que existeixen per votar negativament
aquesta proposició.

La senyora Torres i García pren novament la paraula i diu que la cultura
participativa és un tema molt important. Fa uns mesos es parlava d’un canvi de
xip dins del moviment associatiu. Potser és això que l'equip de govern ha
intentat adaptar-se, i creu que no es pot acusar l'equip de govern de no creure
en la participació ciutadana i, a la vegada, reconèixer que està elaborant un
Reglament molt avançat, tal com el senyor Llobet va manifestar a la premsa.
L’Ajuntament està centrant els seus esforços en modificar i actualitzar el
Reglament de participació ciutadana, i és cert que no canviarà res respecte al
fet que la gent pugui participar en un debat determinat, però precisament s’està
donant compliment als compromisos d’incorporar les noves figures dins del
PAM.
Tampoc es poden oblidar els debats que s’han fet i que no són excuses,
respecte el Pla de Revitalització del Nucli Antic, el Programa d’Orientació per
als Equipaments Comercials o la Societat per a la Informació. Aquests debats
s’han dut a terme de forma oberta i participativa.
Així mateix, no es pot acusar l'equip de govern de fer muntatges
propagandístics, perquè pot parlar d’un treball intern molt intens, amb una
llarga llista, on es present la regidoria de Participació Ciutadana i on no es fan
servir els mitjans de comunicació per demostrar la feina que s’està fent. Pot
parlar de la participació que existeix amb els Serveis Socials, amb Solidaritat i
Cooperació, amb Medi Ambient, Immigració, la qüestió de les instàncies i la
Xarxa associativa, entre d’altres.
Vol recordar també que, des de l’aprovació del PAM, s’han celebrat vuit
reunions amb la Comissió Mixta de Participació Ciutadana, a la qual l'equip de
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govern va entregar el document del debat que es va fer en el Ple del mes de
juny, sobre els dos anys de mandat.
Per altra banda, fins ara, s’han fet un total de 269 entrevistes amb entitats i
associacions, per anar introduint aquesta pedagogia sobre la participació i els
Consells Territorials, i l'equip de govern creu que aquesta és la línia que cal
seguir, malgrat que pugui acceptar que el ritme podria ser més ràpid, i que la
Conferència de Ciutat es podria haver fet al mes d’octubre i no al març, com
proposa l'equip de govern.
Però, en qualsevol cas, abans de parlar de muntatges propagandístics, està a
la disposició del senyor Llobet, per donar-li tota la informació que vulgui sobre
la feina que s’està portant a terme, a fi que entengui millor el ritme.
Així mateix, l'equip de govern està obert a rebre qualsevol suggeriment.
Recorda també als membres presents que el nou Reglament preveurà més
presència dels partits de l’oposició, la qual cosa és una diferència bastant
substancial amb el Reglament aprovat per Convergència i Unió, quan
governava.

El senyor Javaloyes i Vilalta diu que el GMPP constata que l'equip de govern
no té cap intenció de cedir mínimament respecte els seus errors. Equivocar-se
és humà i l'equip de govern ho ha fet en més d’una ocasió i ara ho torna a fer.
És curiós el fet que, pocs dies després que el GMCiU fes públic que presentaria
aquesta proposició, l'equip de govern anunciés que es faria un debat sectorial
al març del 2002. Aquestes casualitats provoquen una gran incredulitat
respecte al que ha exposat la regidora de Participació Ciutadana en aquest Ple.
Insisteix, doncs, creu que aquest és un error de l'equip de govern, com a
conseqüència del qual la participació ciutadana se’n pot ressentir a mig termini,
ja que els compromisos són per complir-los o per intentar complir-los, ja que de
vegades val més la voluntat d’intentar complir, però, en definitiva, és l'equip de
govern qui té la paraula.
Aprofita l’ocasió per demanar al portaveu del GMCiU que, per dormir, no
llegeixi el PAM, ja que s’agafa “mala sang” llegint-lo, sobretot perquè es veu
que amb ell es pretén prendre el pèl. Per tant, no pels continguts, però sí per
intentar relaxar-se, recomana al portaveu del GMCiU que llegeixi “El Libro
Gordo de Petete”, que ve a ser més o menys el mateix.

L'alcalde pren la paraula i diu que, més enllà de les argumentacions de tots,
pot dir que, tenint en compte que el tema de la participació mai és suficient,
l'equip de govern se sent absolutament satisfet del grau de participació que hi
ha i dels intents que ha estat realitzant constantment, i sense cap mena de
vergonya. Durant vint anys, mai s’han realitzat tants intents de voler participar i
fer diferents plans, malgrat que alguns s’hagi fet amb més encert que d’altres.
Creu que l'equip de govern s’ha de sentir absolutament orgullós, tot i que no
nega que hagi pogut cometre errors pel camí, però no és de rebut que es
menyspreï absolutament tot el tema de la participació que ha fet aquest
Ajuntament, sobre una dicotomia, que és molt clara: quan es fa, és un acte
propagandístic, i quan no es fa, és l’incompliment més greu que s’ha fet des de
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l’any 1979, i tota la resta són excuses. Respecte a això, ha de dir que no són
excuses, sinó arguments, que poden agradar més o menys.
Segur que l'equip de govern ha comès errors i, com ja ha dit, mai hi haurà prou
participació, però creu que aquest Ajuntament ha fet una experiència important
respecte a la participació ciutadana durant aquest anys, i, si més no, ell com a
alcalde, sí que ho vol dir amb un cert orgull, al marge dels errors comesos entre
tots.

El senyor Llobet i Mercadé diu que la intervenció de l’alcalde és de
participació en el debat, i no una reflexió neutra final.
El GMCiU ha demostrat que li preocupa aquesta autosatisfacció tan pujada de
to de l’alcaldia, respecte al que s’ha fet en Participació Ciutadana, perquè
sembla que s’està comptant la voluntat de participació ciutadana en funció del
“quilos” de plans que s’elaboren. Ha de quedar clar que la participació
ciutadana va molt més enllà d’elaborar plans, ja que el seu sentit real és el
compromís real amb els ciutadans de veure què s’està fent, d’allò que algun dia
es va prometre que es faria en els diferents plans. Aquesta és la participació
ciutadana que falta a l'equip de govern. Per això, li agradaria que l'equip de
govern fos més humil respecte a aquesta qüestió.

L'alcalde diu al senyor Llobet, amb voluntat de participar i sense voler ser
neutre, que evidentment, la participació es fa explicant coses i després
complint-les, però, insisteix, primer explicant-les. Durant 25 anys, aquest
Ajuntament, potser per l’existència d’una manca de cultura, no explicava les
coses que volia fer, al marge de les campanyes electorals, en les que cadascú
pot explicar el que vulgui, legítimament.
Això no s’ha fet mai, i ara, li agradi o no al senyor Llobet, s’ha elaborat un
POEC i un PIRNA, respecte els quals els ciutadans poden demanar balanç,
amb Conferència de Ciutat o sense ella.
Primer s’han d’explicar les coses, i aquest equip de govern ho ha fet. En aquest
sentit, ha fet un programa de participació sobre la societat de la informació i
sobre els temes d’immigració.
Evidentment, al final es pot veure el què s’ha fet i el que no, i és segur que no
s’haurà fet el 100 per 100, però algú tindrà la possibilitat de veure què s’ha dit i,
si més no, amb això l'equip de govern s’ha de sentir legítimament orgullós,
sense que li hagi de caure en absolut la cara de vergonya, perquè, insisteix,
agradi o no, l'equip de govern ha fet tot aquest procés de participació.

Sotmesa a votació la proposició, es rebutja per 14 vots negatius (11 GMS, 1
GMIC-V i 2 GMERC) i 10 vots afirmatius (8 GMCiU i 2 GMPP).

7.4 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
SOBRE LA CREACIÓ DE TAULES DE DIÀLEG ENTRE VIC I MANRESA.

El secretari dóna compte de la proposició, del 13 de novembre del 2001 que,
transcrita, diu el següent:
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“Atès que, durant el Pregó oficial de la Festa Major de Manresa d’enguany,
l’alcalde de Vic va reiterar la seva proposta de crear taules de diàleg formades
per representants dels municipis de Manresa i de Vic.

Atès que la proposta va rebre una resposta positiva de part del conjunt de
l’Ajuntament de Manresa.

El grup municipal de Convergència i Unió proposa al Ple l’adopció dels
següents

ACORDS

1. L’Ajuntament de Manresa presentarà, abans del 31 de desembre de 2001,
una proposta formal a l’Ajuntament de Vic per tal de constituir una primera
Taula de diàleg entre les ciutats de Vic i de Manresa.

2. L'equip de govern convocarà, previ a la formalització de la proposta
esmentada en el punt anterior, una trobada amb representants de tots els
grups municipals per tal de consensuar els termes de la proposta.”

A continuació, el secretari dóna compte de l’esmena presentada pel GMS,
GMERC i GMIC-V a la proposició que, transcrita, diu el següent:

“Afegir a la part expositiva de la proposició de GMCiU el text següent:

“Atès que l'equip de govern de l’Ajuntament de Manresa ha presentat als grups
de l’oposició de Manresa, GMCiU i GMPP, una primera proposta de creació
d’una TAULA DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES
CIUTATS DE Manresa I VIC.”

En l’acord primer, canviar la data “31 de desembre de 2001” per “31 de gener
de 2002”.

Substituir tot l’acord segon, pel següent text:

“Reunir una junta de portaveus de tots els grups municipals de l’Ajuntament de
Manresa abans del 15 de desembre de 2001 per debatre el contingut de la
proposta elaborada per l'equip de govern, que tenen els grups municipals,
sobre “proposta de creació de Taula de Cooperació per al Desenvolupament de
les ciutats de Manresa i Vic”. Aquesta junta de portaveus fixarà el calendari
més adient de reunions de tots els grups municipals per definir i acordar una
proposta conjunta que pugui ser tramesa posteriorment a l’Ajuntament de Vic.”

El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i diu que, abans d’entrar en
l’explicació de la proposició, voldria dir el següent respecte el tema anterior:
quan s’està intervenint en el Ple, de la mateixa manera que ell té la
responsabilitat d’intentar que els membres del seu grup procurin no fer
ganyotes ni altres coses inadequades, demana a l’alcalde que faci el mateix
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respecte els membres de l'equip de govern, perquè, si no, s’entra en una mala
dinàmica, que no és bona per als representants de la ciutat.
Entrant en el fons de la proposició, en el Pregó de la Festa Major de Manresa,
com a conseqüència del discurs de l’alcalde de Vic i de la posterior intervenció
de l’alcalde de la ciutat, es van adoptar una sèrie de compromisos i el GMCiU
no tenia informació sobre la tasca que estava preparant l'equip de govern.
Per això, va decidir, presentar aquesta proposició, per considerar que havia
transcorregut prou temps per iniciar la constitució d’aquestes Taules de diàleg.
Posteriorment, el senyor Llobet va rebre de l'equip de govern un text alternatiu,
que avui s’ha proposat afegir al text de la proposició.
El GMCiU no té cap inconvenient en afegir-ho, per considerar que es tracta
d’un tema de ciutat i que no hi ha d’haver cap fricció ni malentès entre els grups
municipals representats en aquest Ajuntament, respecte a les qüestions de
relació dins de la Catalunya central, i especialment l’existent entre Manresa i
Vic.
Per tant, amb la voluntat de sumar i per considerar que es tracta de  qüestions
que són temes de ciutat, el GMCiU accepta l’esmena presentada per l'equip de
govern i demana el vot afirmatiu de tots els grups al text final.

El senyor Jordà i Pempelonne pren la paraula i diu que, tenint en compte que
la proposició presentada pel GMCiU està en la línia del treball que estava
desenvolupant l'equip de govern, demana afegir l’esmena que ha presentat, en
la qual es diu que els grups de l’oposició tenen la proposta de col·laboració de
l'equip de govern entre les ciutats de Manresa i Vic.
L'equip de govern proposa també mantenir una reunió amb els grups
municipals per consensuar aquesta proposta, donat que considera que és un
tema de ciutat.
Així doncs, amb l’esmena presentada, l'equip de govern proposa celebrar
aquesta reunió abans del 15 de desembre i posposar la data que figura en la
proposició del GMCiU per entregar aquesta proposta a l’alcalde de Vic, fins el
31de gener del 2002.

L'alcalde agraeix al senyor de Puig la seva intervenció i creu que és cert que
aquest és un tema de ciutat que s’ha de pactar en el Ple o en converses
prèvies, però tampoc hi ha cap problema amb el fet que es vegi clarament en
aquest Saló de Sessions.
Seguidament, explica com queda redactat el text que se sotmetrà a votació a
continuació, un cop inclosa l’esmena a la proposició, dient que els dos primers
punts de la part expositiva queden tal com estan redactats en la proposició del
GMCiU; i el tercer, és el que es proposa afegir en l’esmena de l'equip de
govern; i la part resolutòria es modifica en el sentit que ha explicat el senyor
Jordà, d’acord amb la proposta continguda en l’esmena.

Sotmesa a votació la proposició amb l’esmena incorporada, s’aprova per
unanimitat dels membres presents, amb el text següent:
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“Atès que, durant el Pregó oficial de la Festa Major de Manresa d’enguany,
l’alcalde de Vic va reiterar la seva proposta de crear taules de diàleg formades
per representants dels municipis de Manresa i de Vic.

Atès que la proposta va rebre una resposta positiva de part del conjunt de
l’Ajuntament de Manresa.

Atès que l'equip de govern de l’Ajuntament de Manresa ha presentat als grups
de l’oposició de Manresa, GMCiU i GMPP, una primera proposta de creació
d’una TAULA DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES
CIUTATS DE Manresa I VIC.”

Es proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS

1. L’Ajuntament de Manresa presentarà, abans del 31 de gener de 2002,
una proposta formal a l’Ajuntament de Vic per tal de constituir una primera
Taula de diàleg entre les ciutats de Vic i de Manresa.

2. Reunir una junta de portaveus de tots els grups municipals de
l’Ajuntament de Manresa abans del 15 de desembre de 2001 per debatre
el contingut de la proposta elaborada per l'equip de govern, que tenen els
grups municipals, sobre “proposta de creació de Taula de Cooperació per
al Desenvolupament de les ciutats de Manresa i Vic”. Aquesta junta de
portaveus fixarà el calendari més adient de reunions de tots els grups
municipals per definir i acordar una proposta conjunta que pugui ser
tramesa posteriorment a l’Ajuntament de Vic.”

7.5 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
SOBRE LES CONDICIONS PER A LA REALITZACIÓ DE CONCERTS AL
VELL PAVELLÓ DEL CONGOST.

El secretari dóna compte de la proposició, del 15 de novembre del 2001 que,
transcrita, diu el següent:

“Atès que el Vell pavelló del Congost és l’espai habilitat per a la realització de
concerts musicals.

Atès que tant el recinte esmentat com tot l’entorn configuren l’àrea esportiva
municipal de la ciutat.

El grup municipal de Convergència i Unió presenta al Ple l’adopció del següent

ACORD

L'equip de govern garantirà que, en els acords amb els organitzadors de
concerts al Vell pavelló del Congost, es vetlli per la vigilància i la neteja tant del
recinte estricte del pavelló com de tot l’entorn de la zona esportiva. Aquesta
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garantia s’entendrà que afecta tant l’horari de durada del concert com els
espais temporals anterior i posterior aconsellables.”

El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i diu el GMCiU considera que
s’hauria de fer un esforç per evitar que l’entorn del Congost quedi brut i en
males condicions després dels actes públics, com ha passat amb l’últim concert
que s’ha celebrat.
la vigilància és tan necessària després de la celebració dels actes com ho és
durant els mateixos. Si no és així, les instal.lacions dels Congost, on
assisteixen cada dia més persones a fer activitats esportives, esdevenen un
espai amb mala imatge.
Tothom és conscient que quan la ciutat disposi de més recursos econòmics,
caldrà asfaltar i millorar l’entorn d’aquestes instal.lacions, però, fins a aquell
moment, cal mantenir-lo el màxim possible d’ordenat i net.
Per altra banda, s’ha assabentat, a través de la premsa, que durant l’últim
concert es van haver d’obrir totes les portes de l’antic pavelló del Congost,
respecte a la qual cosa voldria recordar a l'equip de govern que cal tenir en
compte sempre les mesures de seguretat, que poden afectar la celebració dels
concerts.
Demana, doncs, el vot afirmatiu de tots els grups a aquesta proposició.

El senyor Fontdevila i Subirana intervé, en nom de l'equip de govern, dient
que li sembla entendre que el motiu de la presentació d’aquesta proposició és
el de demanar un esforç a l'equip de govern. Per això, l'equip de govern pot
votar afirmativament la proposició si el grup proponent accepta la inclusió d’una
esmena.
Entén el sentit de la proposició, en la que es demana que es faci un esforç per
garantir que es vetlli per la vigilància i la neteja en els acords amb els
organitzador de concerts al Vell pavelló del Congost. Però cal tenir en compte
que l’Ajuntament ja vetlla per garantir en els acords que es vetlli per la
vigilància i la neteja, ja que així consta per escrit, si bé s’ha de ser conscient
que les dificultats per organitzar concerts en l’antic Pavelló del Congost són
elevades.
Per això proposa una esmena a la proposició consistent en que on diu “... es
vetlli per la vigilància i la neteja ...” es digui “... es vetlli per un millor compliment
de la vigilància i la neteja ...”, ja que el tipus de música que es programa de
vegades al Vell pavelló del Congost genera uns aforaments superiors als que
serien desitjable, com és el cas del concert celebrat ahir mateix, en el qual
segurament es va sobrepassar l’aforament, que és limitat, ja que és de 1.250
persones, aproximadament.
També és difícil controlar, després de la celebració dels concerts, que de
vegades acaben de matinada, no tant allò que han permès els organitzadors,
que no en són els responsables directes, sinó el que han fet alguns dels
assistents, que de vegades en aquest entorn més immediat, són plenament
conscient, vistos els informes que s’elaboren al respecte, del problemes que hi
ha.
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Malgrat tot, agraeix l’interès que demostra el GMCiU pel Pavelló Vell.
En general, a tot país, ara disposen d’un nou Reglament de Governació sobre
els espectacles musicals, i és bo que existeixi aquest zel, ja que entre tots han
d’intentar millorar aquests tipus de manifestacions culturals, que generen
l’aparició de problemes que no es donaven abans de l’existència de les
mateixes.
Així, doncs, si s’accepta l’esmena que ha proposat, l'equip de govern votarà
afirmativament la proposició.

El senyor Javaloyes i Vilalta diu que el GMPP entén l’esperit de la proposició
i també l’esmena que proposa incloure l'equip de govern.
Per tant, si el grup proponent està d’acord amb l’esmena, el GMPP votarà
afirmativament.

El senyor de Puig i Viladrich diu que l’esmena proposada per l'equip de
govern no desvirtua la proposició. En conseqüència, el GMCiU hi votarà
afirmativament.

Sotmesa a votació la proposició amb l’esmena incorporada, s’aprova per
unanimitat dels 24 membres presents, amb el text següent:

“Atès que el Vell pavelló del Congost és l’espai habilitat per a la realització de
concerts musicals.

Atès que tant el recinte esmentat com tot l’entorn configuren l’àrea esportiva
municipal de la ciutat.

El grup municipal de Convergència i Unió presenta al Ple l’adopció del següent

ACORD

L'equip de govern garantirà que, en els acords amb els organitzadors de
concerts al Vell pavelló del Congost, es vetlli per un millor compliment de la
vigilància i la neteja tant del recinte estricte del pavelló com de tot l’entorn de la
zona esportiva. Aquesta garantia s’entendrà que afecta tant l’horari de durada
del concert com els espais temporals anterior i posterior aconsellables.”

7.6 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
SOBRE EL CONTROL DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS.

El secretari dóna compte de la proposició, del 15 de novembre del 2001 que,
transcrita, diu el següent:

“Atès que s’està realitzant actualment el cens d’animals de companyia.

Atès que convé extremar el control sobre la tinença i sobre la presència de
gossos pertanyents a races catalogades com a potencialment perilloses.
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El grup municipal de Convergència i Unió presenta al Ple l’adopció dels
següents

ACORDS

1. Es crearà, a partir de les dades del cens d’animals de companyia, un cens
específic dels gossos pertanyents a les races catalogades com a
potencialment perilloses.

2. Es reforçarà el control sobre el compliment de les normes establertes per
a la presència dels gossos esmentats a la via pública, amb la imposició de
les sancions previstes en tots els casos d’incompliment.”

El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i diu que, de vegades han arribat
al GMCiU comentaris de persones que se senten una mica insegures en parcs
o altres llocs públics on van a jugar els nens, per la presència d’animals que
estan catalogats com a races perilloses i que no estan completament sota
control, lligat o amb morrió.
Aquesta situació crea sensació d’inseguretat.
La proposició, doncs, parteix dels comentaris fets pels ciutadans de l’entorn de
la plaça de Catalunya o de l’Institut, en relació amb la seva preocupació i el seu
malestar per aquesta situació.
Personalment entén bé aquestes coses perquè també té gos, però fa respecte
veure solts determinats animals, sobretot als nens petits.
Per això, creu que valdria la pena reforçar les mesures, per evitar que es donin
aquestes situacions.

El senyor Irujo i Fatuarte diu que l'equip de govern comparteix l’esperit de la
proposició del GMCiU i creu que és cert que cal aplicar un major control sobre
els fenòmens que poden afectar la convivència ciutadana, com és la tinença
irresponsable de molts dels propietaris de gossos, especialment de races
potencialment perilloses.
Per això, l'equip de govern està d’acord amb la proposició que presenta el
GMCiU.
Proposa, però, que s’elimini el primer punt de la part resolutòria de la
proposició, sobre la creació d’un cens específic dels gossos pertanyents a les
races catalogades com a potencialment perilloses, donat que, dins del cens
general d’animals de companyia de què disposa l’Ajuntament, s’està posant en
marxa una aplicació informàtica que especifica els gossos que pertanyen a
aquest tipus de races.
En concret, després de la darrera campanya d’incentivació d’aquest cens,  48
gossos dels 827 censats, pertanyen a les races considerades perilloses, i estan
totalment identificats.
Per tant, si el grup proponent accepta eliminar el primer punt de la part
resolutòria, l'equip de govern votarà afirmativament la proposició.
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El senyor Javaloyes i Vilalta diu que el GMPP votarà afirmativament la
proposició, perquè considera que els gossos pertanyents a races considerades
perilloses causen respecte i un cert temor a les persones i als nens, quan són
al carrer.
Respecte a l’esmena manifestada “in voce” pel regidor Irujo, està d’acord amb
l’eliminació del primer punt de la part resolutòria de la proposició, tenint en
compte que el cens ja existeix.
Malgrat això, demana que es comprovi si els gossos tenen cartilla sanitària i
xip, i si estan censats, amb independència de si estan ben lligats o no, ja que,
malgrat que ignora quin nombre de gossos d’aquestes característiques hi ha a
la ciutat, suposa que en deuen haver més de 48.

Sotmesa a votació la proposició amb l’esmena incorporada, s’aprova per
unanimitat dels 24 membres presents, amb el text següent:

“Atès que s’està realitzant actualment el cens d’animals de companyia.

Atès que convé extremar el control sobre la tinença i sobre la presència de
gossos pertanyents a races catalogades com a potencialment perilloses.

El grup municipal de Convergència i Unió presenta al Ple l’adopció dels
següents

ACORDS

Es reforçarà el control sobre el compliment de les normes establertes per a la
presència dels gossos esmentats a la via pública, amb la imposició de les
sancions previstes en tots els casos d’incompliment.”

7.7 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA-
VERDS EN RELACIÓ AMB LA CRISI DE L’AFGANISTAN.

El secretari dóna compte de la proposició, del 14 de novembre del 2001 que,
transcrita, diu el següent:

“Davant de la greu crisi internacional que s’ha produït com a conseqüència dels
brutals atemptats terroristes de l’11 de setembre a Nova York i Washington.

Atès que la situació de la població civil de l’Afganistan és extremadament
crítica. El règim talibà és responsable de la situació de vulneració dels drets
humans dins del seu territori i, molt especialment, dels drets de les dones, tot
alimentant un discurs fonamentalista que dóna cobertura al terrorisme
internacional.

Atès que les accions militar i els bombardeigs de les darreres setmanes afecten
inevitablement la població civil en un país arrasat per més de vint anys de
guerra, empitjorant així la situació humanitària i incrementant l’èxode de la
població civil, sense que es puguin assegurar unes condicions d’acollida
adients per part dels països veïns.
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El Grup Municipal sotasignant proposa l’adopció dels següents acords:

PRIMER. Expressar la necessitat d’aturar les accions bèl·liques actualment en
marxa per iniciativa de la coalició internacional que lidera els Estats Units
d’Amèrica del Nord i obrir de forma immediata, sota els auspicis de les Nacions
Unides, un procés de pau que permeti al poble afgà determinar el seu futur,
garantir els drets humans, crear un espai no polaritzat pels interessos dels
altres països i plantejar solucions de llarg abast de les causes dels desequilibris
mundials.

SEGON. Col.laborar en les campanyes que desenvolupin les ONGs d’ajuda
humanitària a la població afganesa i a la població refugiada als estats
fronterers.

TERCER. Instar les administracions catalana i espanyola a fer efectiva aquesta
col·laboració, així com, a que participin en les accions que desenvolupa
l’ACNUR.

QUART. Exigir al govern de l’Estat espanyol que, sense perjudici dels seus
compromisos internacionals, insti el Govern dels Estats Units d’Amèrica a
aturar les accions de guerra, fent que es dirigeixin tots els esforços a la recerca
i captura dels responsables directes dels actes de terrorisme abans esmentats.

CINQUÈ. Que es cerquin els mecanismes internacionals perquè els
responsables d’aquests i altres crims contra la humanitat responguin davant la
justícia, mitjançant la creació d’un Tribunal Penal Internacional, i altres
mecanismes de dret internacional.

SISÈ. Donar trasllat d’aquests acords a la ciutadania, al Parlament i al Govern
de Catalunya, al Congrés de Diputats i govern de l’Estat, al Consolat General
dels Estats Units d’Amèrica del Nord a Barcelona i al Secretari General de les
Nacions Unides.”

El senyor Mora i Villamate inicia la seva exposició dient que, des del
començament de la crisi internacional que van generar els brutals atemptats de
Nova York i Washington, el GMIC-V ha considerat que hi havia tres qüestions
fonamentals a tenir en compte en la “gestió” d’aquesta crisi: en primer lloc, la
necessitat de la col·laboració del conjunt de la comunitat internacional en la
recerca dels responsables, sempre des del dret internacional, evitant respostes
desproporcionades i indiscriminades, que poguessin augmentar l’escalada de
la violència.
En segon lloc, la necessitat d’impulsar polítiques de seguretat alternatives,
basades en la cultura de la pau i en la reducció de les desigualtats, que també
haurien d’incloure una solució justa al problema de Palestina.
En tercer lloc, la necessitat que la Unió Europea i el govern espanyol,
mantinguessin una posició pròpia i no necessàriament automàticament lligada
a les decisions que poguessin prendre els Estats Units de l’Amèrica del Nord.
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Després de vàries setmanes d’accions militars a l’Afganistan, no es tracta de
fer balanç sobre si això ha estat així o no, sinó simplement de situar-se en el
terreny de la realitat. Per això, creu que ha arribat el moment d’actuar en
aquest conflicte, no només en funció d’uns quants milers de persones que es
podrien qualificar com a terroristes fanàtics, sinó també en pro de les
esperances de milions de persones del poble d’Afganistan, que han estat
víctimes innocents, des de fa vint anys, d’un conjunt de conjuntures perverses.
En aquest sentit, amb la proposició que es presenta avui al Ple, s’intenta
prioritzar tres qüestions bàsiques: l’ajut humanitari, la recerca de la pau i la
necessitat de la captura dels responsables dels atacs terroristes, perquè puguin
ser jutjats per un Tribunal penal internacional.
En les converses mantingudes amb els responsables dels grups municipals,
abans del Ple, a fi d’intentar cercar el màxim suport possible a la proposició,
han aparegut un parell de qüestions, que voldria incloure en aquest moment
com a canvis al text de la proposició, perquè pugui ser votada.
Aquests canvis afecten als punts tercer i quart de la part resolutòria de la
proposició, que quedarien redactats de la manera següent:

“TERCER. Instar les administracions catalana i espanyola a fer efectiva la
col·laboració abans referida, així com, a que participin en les accions que
desenvolupa l’ACNUR.

QUART. Demanar al govern de l’Estat espanyol que, sense perjudici dels seus
compromisos internacionals, insti el Govern dels Estats Units d’Amèrica a que
es dirigeixin tots els esforços a la recerca i captura dels responsables directes
dels actes de terrorisme abans esmentats.”

Amb aquestes dues modificacions, que incorpora de motu propio, a la
proposició inicialment presentada, demana el vot afirmatiu dels membres
presents.

Sotmesa a votació la proposició amb l’esmena incorporada, s’aprova per
unanimitat dels 24 membres presents, amb el text següent:

“Davant de la greu crisi internacional que s’ha produït com a conseqüència dels
brutals atemptats terroristes de l’11 de setembre a Nova York i Washington.

Atès que la situació de la població civil de l’Afganistan és extremadament
crítica. El règim talibà és responsable de la situació de vulneració dels drets
humans dins del seu territori i, molt especialment, dels drets de les dones, tot
alimentant un discurs fonamentalista que dóna cobertura al terrorisme
internacional.

Atès que les accions militars i els bombardeigs de les darreres setmanes
afecten inevitablement la població civil en un país arrasat per més de vint anys
de guerra, empitjorant així la situació humanitària i incrementant l’èxode de la
població civil, sense que es puguin assegurar unes condicions d’acollida
adients per part dels països veïns.
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El Grup Municipal sotasignant proposa l’adopció dels següents acords:

PRIMER. Expressar la necessitat d’aturar les accions bèl·liques actualment en
marxa per iniciativa de la coalició internacional que lidera els Estats Units
d’Amèrica del Nord i obrir de forma immediata, sota els auspicis de les Nacions
Unides, un procés de pau que permeti al poble afgà determinar el seu futur,
garantir els drets humans, crear un espai no polaritzat pels interessos dels
altres països i plantejar solucions de llarg abast de les causes dels desequilibris
mundials.

SEGON. Col.laborar en les campanyes que desenvolupin les ONGs d’ajuda
humanitària a la població afganesa i a la població refugiada als estats
fronterers.

TERCER. Instar les administracions catalana i espanyola a fer efectiva la
col·laboració abans referida, així com, a que participin en les accions que
desenvolupa l’ACNUR.

QUART. Demanar al govern de l’Estat espanyol que, sense perjudici dels seus
compromisos internacionals, insti el Govern dels Estats Units d’Amèrica a que
es dirigeixin tots els esforços a la recerca i captura dels responsables directes
dels actes de terrorisme abans esmentats.

CINQUÈ. Que es cerquin els mecanismes internacionals perquè els
responsables d’aquests i altres crims contra la humanitat responguin davant la
justícia, mitjançant la creació d’un Tribunal Penal Internacional, i altres
mecanismes de dret internacional.

SISÈ. Donar trasllat d’aquests acords a la ciutadania, al Parlament i al Govern
de Catalunya, al Congrés de Diputats i govern de l’Estat, al Consolat General
dels Estats Units d’Amèrica del Nord a Barcelona i al Secretari General de les
Nacions Unides.”

7.8 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA SOBRE LA NEGATIVA DE LA MULTINACIONAL WARNER A
DOBLAR AL CATALÀ LA PEL·LÍCULA DE ”HARRY POTTER I LA PEDRA
FILOSOFAL”.

El secretari dóna compte de la proposició, del 15 de novembre del 2001 que,
transcrita, diu el següent:

“Atès que la multinacional cinematogràfica "Warner" ha traslladat al cinema un
episodi del popular personatge literari, original de l'autora anglesa J.K. Rowling,
anomenat Harry Potter.

Atès que aquesta col·lecció ha obtingut un notabilíssim interès per part dels
lectors i lectores més joves del nostre país. Així, de la seva versió catalana,
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n'han adquirit dels quatre volums apareguts fins ara fins a més de 200.000
exemplars.

Atès que l'empresa "Warner" ha manifestat la seva negativa a doblar a la
llengua catalana la (primera) pel·lícula de l'esmentat Potter, i posteriorment ha
reiterat la seva negativa, fins i tot en el cas que la direcció general de Política
Lingüística de la Generalitat de Catalunya assumís les despeses del doblatge i,
àdhuc, les d'una promoció especial afegida.

Atès, al capdavall, que des de la "Warner" han acabat per amenaçar de no
distribuir la pel·licula a Catalunya en versió espanyola si se'ls aplicava l'actual
legislació de política lingüística que els obliga també a la versió catalana.

Atès que tot plegat no demostra sinó la insensibilitat i el menyspreu més
absolut per la nostra llengua i cultura que sostenen determinades
multinacionals de l'entreteniment, des d'una posició imperialista i globalitzadora,

per tot això, el grup municipal d'ERC proposa al Ple de l'Ajuntament de
Manresa l'adopció dels següents

ACORDS

1- Fer arribar als representants espanyols de la Warner el nostre rebuig a la
seva decisió i manifestar-los que se'ls considera una empresa "no grata" a
la nostra ciutat.

2- Instar al govern de la Generalitat per tal que apliqui sense més
concessions l'article 28 de la llei 1/1998 de política lingüística, segons la
qual el Govern estableix quotes anuals del cinquanta per cent en llengua
catalana per a les produccions cinematogràfiques que, doblades o
subtitulades, es distribueixen i s'exhibeixen a les pantalles del país.

3- Reclamar al Ministerio de Cultura l'obligació que comparteix de fer aplicar
les lleis de política lingüística a tot l'Estat.

4- Convidar els ciutadans i ciutadanes, sigui quina sigui la seva llengua, a
manifestar-se en tots els fòrums de debat contra aquesta nova agressió
cultural.

5- Fer arribar aquest acord a tots els municipis caps de comarca així com
tots els grups del Parlament de Catalunya.”

A continuació, el secretari dóna compte de l’esmena presentada per tots els
grups municipals a la proposició que, transcrita, diu el següent:

“Atès que la multinacional cinematogràfica “Warner” ha traslladat al cinema un
episodi del popular personatge literari, original de l’autora anglesa J. K.
Rowling, anomenat Harry Potter.
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Atès que aquesta col·lecció ha obtingut un notabilíssim interès per part dels
lectors i lectores més joves del nostre país. Així, de la seva versió catalana,
n’han adquirit dels quatre volums apareguts fins ara fins a més de 200.000
exemplars.

Atès que l’empresa “Warner” ha manifestat la seva negativa a doblar a la
llengua catalana la (primera) pel·lícula de l’esmentat Potter, i posteriorment ha
reiterat la seva negativa, fins i tot en el cas que la direcció general de Política
lingüística de la Generalitat de Catalunya assumís les despeses del doblatge i,
àdhuc, les d’una promoció especial afegida.

Atès, al capdavall, que des de la “Warner” han acabat per amenaçar de no
distribuir la pel·lícula a Catalunya en versió espanyola si se’ls aplicava l’actual
legislació de política lingüística que els obliga també a la versió catalana.

Atès que tot plegat no demostra sinó la insensibilitat i el menyspreu més
absolut per la nostra llengua i cultura que sostenen determinades
multinacionals de l’entreteniment, des d’una posició imperialista i
globalitzadora.

Per tot això, els grups municipals del PSC, GMCiU, ERC, GMPP i IC-V
proposen al Ple de l’Ajuntament de Manresa l’adopció dels següents

ACORDS

1. Fer arribar als representants espanyols de la Warner el nostre rebuig a la
seva decisió.

2. Instar al govern de la Generalitat per tal que garanteixi la presència de la
llengua catalana per a les produccions cinematogràfiques que, doblades o
subtitulades, es distribueixen i s'exhibeixen a les pantalles del país.

3. Instar al Ministerio de Cultura que, solidàriament, faci aplicar les lleis de
política lingüística de tot l'Estat.

4. Convidar els ciutadans i ciutadanes, sigui quina sigui la seva llengua, a
manifestar-se en tots els fòrums de debat contra la decisió de la
multinacional Warner.

5. Fer arribar aquest acord a tots els municipis caps de comarca així com a
tots els grups del Parlament de Catalunya.”

El senyor Fontdevila i Subirana pren la paraula i diu que la proposició ja és
coneguda i, de fet, per aconseguir una proposició que sigui assumida per tots
els grups municipals de l’Ajuntament, s’ha simplificat en alguna part dels
acords, per considerar que l’objectiu de la proposició no és tant que Esquerra
Republicana de Catalunya fes triomfar una proposició en el Ple (si es pot dir
així), sinó presentar un text al Ple que provoqui la reflexió sobre la nostra
realitat.
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Hi ha un fet puntual, que és l’estrena el proper 30 de novembre, de la  pel·lícula
“Harry Potter i la pedra filosofal”, que serà, presumiblement, la primera d’un
cicle de 4, d’acord amb l’evolució de les quatre novel·les que s’han publicat
prèviament, i el resultat ha estat que la distribuïdora i l’exhibidora al nostre país
i a tot el món, que és l’empresa Warner, ha decidit no fer la còpia en català, fins
i tot tenint en compte que el govern de la Generalitat de Catalunya ha volgut fer
una aportació de 14.000.000 de pessetes, aproximadament, per al doblatge,
així com una promoció especial per a aquesta versió de la pel·lícula.
Així doncs, la Warner Bros productions no ho ha volgut fer, fins al punt
d’amenaçar amb no distribuir la pel·lícula al nostre país si se l’obligava a
complir la Llei de política lingüística de l’any 1998.
Això és sorprenent, però creu que, més enllà de queixar-se i mobilitzar-se,
hauria d’esdevenir una eina de reflexió, sobretot perquè ha de fer reflexionar a
la gent gran. Les novel·les del personatge de fantasia Harry Potter les
consumeixen els nens i les nenes, i els nois i les noies del nostre país, d’una
manera normal, tot i tenint en compte que l’últim dels quatre exemplars
publicats és molt voluminós, per a aquells que no són lectors. Confessa que ell
també ha sucumbit als encants literaris del senyor Potter, però “El calze de foc”,
que és el darrer títol publicat és molt gros.
L’amenaça de la vinguda de més pel·lícules fins a arribar al “El calze de foc”,
que tindran un públic eminentment infantil i juvenil, que s’ha acostumat als
noms dels personatges, a les situacions i als noms d’uns territoris fantàstics,
que ara hauran de passar per l’adreçador que suposa la versió espanyola de la
pel·lícula de Harry Potter, ha de fer reflexionar els grans, sobre les condicions
en què perviu la nostra llengua, perquè els nostres fills, amics, nens i nenes i
companys d’escala, acabaran anant al cinema i creu que això no s’ha de
perseguir expressament, perquè la pel·lícula es farà i és normal que molts nois i
noies, i nens i nenes vulguin anar-la a veure, perquè no arriba sola, sinó
mitjançant una gran campanya mediàtica.
Per això, creu que és d’obligat compliment reflexionar sobre aquest fet, perquè,
més enllà del fet que ara ens queixem i que es facin mobilitzacions, es convida
els ciutadans a manifestar-se, cosa que es pot fer d’una manera tan senzilla
com és enviant un correu electrònic gratuït, mitjançant Vilaweb, a la Warner
Bros Productions, on es manifesti el desig que es faci la pel·lícula en llengua
catalana.
A més d’enviar aquests correus, cal rumiar, com deia el doctor Corbella, sobre
perquè ens passa això, que no ha de ser una solució independentista, (cosa
que no pretén), ja que aquest no ha de ser un tema de nacionalistes ni
d’independentistes, sinó que la llengua és una qüestió de país i afecta tots els
ciutadans.
Per això, l’objectiu d’avui era que la proposició arribés al Ple de la Corporació
municipal signada per tots els grups, malgrat que provoqui la reflexió sobre la
causa per la qual en altres països, en els que no cal que hi hagi independència,
es podrà veure la pel·lícula en la seva pròpia llengua, i, en canvi a Catalunya
no.
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Aquesta proposició, doncs, no va contra ningú, però es pretén fer arribar a
l’empresa Warner que la seva decisió no ens agrada.
Es pot eliminar la consideració de “no grata” de l’acord contingut en la
proposició, si això pot comportar unes obligacions que, posteriorment, no se
sabrien fer complir, perquè s’acabaria exhibint la pel·lícula igualment; s’insta al
govern de la Generalitat de Catalunya que garanteixi la presència de la llengua
catalana en les produccions cinematogràfiques que, doblades o subtitulades,
s’exhibeixin en el nostre país; i, fins i tot, s’insta el Ministeri de Cultura, perquè
col·labori, solidàriament, en l’aplicació de les lleis de política lingüística de
l’Estat; a més de convidar els ciutadans i ciutadanes a manifestar-se contra
aquesta decisió de l’empresa nord americana, i fer arribar aquesta proposició a
tots els altres municipis caps de comarca, així com als grups del Parlament de
Catalunya.
Sense ànim de ser pessimista, creu que segurament la pel·lícula s’estrenarà
només en castellà, però calen episodis com aquest per anar madurant una
predisposició dels ciutadans i ciutadanes, que no és bo que quedin igual quan
organitzacions d’abast universal de tot el planeta, es passen pel folre els
nostres drets lingüístics. Això no és normal i, si més no, no se’n pot considerar
de cap manera.
Per això, tal com ha fet prèviament a l’inici d’aquesta sessió, demana el vot
afirmatiu de tots els membres presents.

El senyor Javaloyes i Vilalta diu que li sembla que en el punt cinquè se’ls ha
passat el detall que, a part de fer arribar l’acord als grups del Parlament de
Catalunya, també s’hauria de fer arribar al Ministeri de Cultura.

L'alcalde diu que es farà arribar l’acord també al Ministeri de Cultura.

Sotmesa a votació l’esmena presentada a la proposició, s’aprova per
unanimitat dels 24 membres presents.

Com a conseqüència del resultat de la votació, la proposició presentada pel
GMERC decau.

9. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS

No se’n presenten ni se’n formulen.

Un cop tractats tots els assumptes, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les 23
hores i 55 minuts, la qual cosa, com a secretari general accidental, certifico, i
s’estén aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat de
Catalunya núm. ............... i correlativament fins el  ............

El secretari general accidental, Vist i plau,
L’alcalde
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