
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 20 
de desembre de 1999. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es 
relacionen, per celebrar la sessió número 16 del Ple de la Corporació, amb 
caràcter ordinari, en primera convocatòria. 
 
ASSISTENTS 
 

Alcalde-president 
 

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

 

Sr. Joaquim García i Comas 
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana 
Sr. Joan Canongia i Gerona 
Sr. Eduardo Teixeiro i Macipe 
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate 
Sr. José Luis Irujo i Fatuarte 
Sr. Ignasi Perramon i Carrió 
 
Regidors i Regidores 
 

Sra. Montserrat Pons i Vallès 
Sra. Aida Guillaumet i Cornet 
Sr. Josep Camprubí i Duocastella 
Sr. Josep Empez i García 
Sra. Anna Torres i García  
Sr. Francesc Caballo i Molina 
Sra. Montserrat Selga i Brunet 
Sr. Francesc de Puig i Viladrich 
Sr. Antoni Llobet i Mercadé 
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 
 

 
Es fa constar que la senyora Carné i Barnaus s'incorpora a la sessió quan fa 
pocs minuts que aquesta ha començat; la senyora Rosich i Vilaró, ho fa durant 
l'exposició de l'assumpte inclòs en el punt 7.3 de l'ordre del dia; i, així mateix, 
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es fa constar que el senyor Irujo i Fatuarte abandona la sessió un cop s'ha 
efectuat la votació del dictamen inclòs en l'ordre del dia amb el número 3.2.2.  
 
El president obre la sessió a les 20 hores i 5 minuts del vespre, i, un cop 
comprovat el quòrum d’assistència necessari perquè pugui ser iniciada, s’entra 
tot seguit en el coneixement dels assumptes compresos a l’ordre del dia 
següent: 
 
1.  APROVACIÓ DE L'ACTA  ANTERIOR 
 
Es pregunta si cap membre de la Corporació ha de formular alguna observació 
a l'acta de la sessió corresponent al dia 15 de novembre de 1999, la còpia de la 
qual s’ha distribuït juntament amb la convocatòria d'aquesta sessió. 
 
Donat que no es formula cap observació en relació al seu contingut, es 
considera i es declara aprovada per unanimitat dels 24 membres presents, 
l'acta de les sessió corresponent al dia 15 de novembre de 1999, sense cap 
modificació. 
 
2. QÜESTIONS PRÈVIES 
 
2.1 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE GOVERN DE 

LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA 
COMISSIÓ DE GOVERN EN LES SEVES SESSIONS NÚM. 41, 42, 43, 44 I 
45 CORRESPONENTS ALS DIES 8, 15, 22 I 29 DE NOVEMBRE I 7 DE 
DESEMBRE DE 1999, RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE 
LES ACTES D’AQUESTES SESSIONS S’HA EFECTUAT ALS 
PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS, EN ELS TERMES DE L’ART. 22.2 
a) DE LA LLEI 7/85, DE 2 D’ABRIL I ELS ART. 104 I 113, 1, b) DEL RD 
2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE. 

 
Per assentiment dels presents, queden assabentats del contingut dels acords 
adoptats per la Comissió de Govern en les seves sessions núm. 41, 42, 43, 44 i 
45 corresponents als dies 8, 15, 22 i 29 de novembre i 7 de desembre de 1999, 
respectivament, pel repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha 
efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la 
Llei 7/85, de 2 d’abril i els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 2568/86, de 28 de 
novembre. 
 
 
 
 
 
2.2 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE GOVERN DE 

LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS DECRETS DE L’ALCALDE-
PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS, MITJANÇANT DONACIÓ DE 
COMPTE, EN ELS TERMES DE L’ART. 22.2.a) DE LA LLEI 7/85, DE 2 
D’ABRIL, I DELS ART. 42 I 104 DEL RD 2.568/86, DE 28 DE NOVEMBRE. 

 
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 
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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 DATA 11-11-99, 

SOBRE CONTRACTACIÓ DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA PER DANYS 
EMERGENTS A L'EDIFICI DE LA PLAÇA MAJOR, NÚM. 4, I 
APROVACIÓ D'UNA DESPESA EXTRAORDINÀRIA DE 3.108.800 PTA 
PER FER FRONT A AQUESTA OBRA. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès l’informe emès pel cap del Servei d'Urbanisme, Medi Ambient i Via 
Pública en data 8 de novembre de 1999, en el qual proposa la tramitació d’un 
contracte d’obres de Reparació per danys emergents a l'edifici de la plaça 
Major, núm. 4, amb un pressupost d’execució per contracte de 3.108.800 PTA 
(inclòs l’IVA). 
 
Donat que per raó de la quantia, aquest supòsit incideix dins la tipologia de 
contractes menors que preveu l’article 121 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, 
de contractes de les administracions públiques i, en conseqüència, el seu 
procediment de contractació s’haurà de subjectar al règim previst en el decret 
dictat per aquesta alcaldia presidència en data 28 d’abril de 1997. 
 
Considerant que l’informe esmentat anteriorment adjunta un pressupost d’oferta 
corresponent a l'entitat mercantil següent: 
 
· Excavacions Vilà Vila, S.A., per un preu de 3.108.800 PTA (inclòs l’IVA). 
 
Atès l’informe jurídic emès en data 11 de novembre de 1999. 
 
Com a alcalde president de l'Ajuntament de Manresa, en ús de les atribucions 
conferides per l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
de règim local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, resolc el 
següent: 
 
PRIMER. Contractar l’execució de l’obra de Reparació per danys emergents a 
l'edifici de la plaça Major, núm. 4, amb la categoria de contracte menor i 
mitjançant tramitació d'emergència. 
 
SEGON. Aprovar, a l'empara del  que disposa l'article 21.1.m) de la Llei 7/1985 
de 2 d'abril, una despesa extraordinària de 3.108.800 PTA. per fer front a l'obra 
declarada emergent en el punt anterior, de conformitat amb l'art. 267 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, en concordança amb l'article 117 del 
RDL núm. 781/1986 de 18 d'abril -text refós RL-. Aquesta despesa haurà de 
justificar-se mitjançant certificació d'obra expedida pel director facultatiu o 
factura presentada per l'adjudicatari i aprovada degudament per l'òrgan 
municipal competent.  
 
TERCER. Incoar expedient de modificació de crèdits a l'efecte d'habilitar crèdit 
pressupostari adequat i suficient per fer front a la despesa aprovada en el punt 
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anterior, de conformitat amb l'article 73 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de 
contractes de les administracions públiques, en concordança amb l'article 
117.1, apartat 2n del RDL 781/1986. 
 
QUART. Adjudicar a l’entitat mercantil Excavacions Vilà Vila, S.A. (CIF A-
59105486, carrer Sant Isidre, 40, 08250 Sant Joan de Vilatorrada) el contracte 
menor d'obra de Reparació per danys emergents a l'edifici de la plaça Major, 
núm. 4, per un preu de 3.108.800 PTA (inclòs l’IVA), d’acord amb les 
estipulacions i característiques que s’indiquen a continuació: 
 
· Objecte i característiques de l’obra a executar: es farà d'acord amb el 

pressupost presentat per l'empresa Excavacions Vilà Vila, S.A. 
 
· Data màxima de començament de l’obra: dos dies, comptats a partir del dia 

hàbil següent al de la recepció per part de l’adjudicatari de la notificació 
d’aquesta resolució. 

 
· Termini màxim d’execució: 15 dies a comptar des del dia d’inici de l’obra. 
 
· Règim jurídic aplicable: el contracte se subjectarà a les previsions de la Llei 

13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques. 
 
· Tècnic supervisor del contracte: el tècnic municipal supervisor del 

desenvolupament i compliment del contracte serà el senyor Frederic Marlet 
i Chavarría. 

 
· Sistema de pagament: El pagament del preu del contracte es durà a terme 

prèvia presentació de factura o certificació per part del contractista i 
posterior aprovació d’acord amb el sistema legalment establert.  

 
CINQUÈ. Donar compte d'aquesta resolució al ple de la corporació en la 1a 
sessió que tingui lloc, de conformitat amb l'article 267.2 de la Llei 8/1987, de 15 
d'abril." 
 
 
2.4 DONAR COMPTE DE L'ESCRIT DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA 

FUNCIÓ PÚBLICA, DE DATA 15-11-99, PEL QUAL S'AUTORITZA LA 
COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PEL SENYOR FRANCESC DE 
PUIG I VILADRICH. 

 
El secretari dóna compte de l'escrit de la Direcció General de la Funció Pública, 
del dia 15 de novembre de 1999, pel qual s'autoritza la compatibilitat sol.licitada 
pel senyor Francesc de Puig i Viladrich. 
 
2.5 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 29-11-99, 

PEL QUAL S'APROVA LA PERSONACIÓ D'AQUESTA 
ADMINISTRACIÓ EN RELACIÓ A LA DEMANDA INTERPOSADA PER 
LA SENYORA MARIA DEL CARMEN SORRIBES PUBILL CONTRA 
AQUEST AJUNTAMENT PER L'EXERCICI D'UNA ACCIÓ 
DECLARATIVA DE DOMINI DEL PASSATGE SORRIBES DE 
MANRESA. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
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"Atès que en data 19 de novembre de 1999 ha tingut entrada en aquest 
Ajuntament l’ofici del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Manresa, 
comunicant la interposició de la demanda del judici declaratiu de menor quantia 
núm. 329/99 per part de la sra. MARIA DEL CARMEN SORRIBES PUBILL 
contra aquest Ajuntament per l’exercici d’una acció declarativa de domini del 
Passatge Sorribes de Manresa. 
 
Atès el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, sobre l’obligació de les Entitats Locals de defensar 
els seus béns i drets, així com el 160.1 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, en el mateix sentit. 
 
Atès que la Sra. Sorribes exerceix una acció declarativa de domini respecte 
d’un passatge del qual  l’Ajuntament defensa el seu caràcter de bé de domini 
públic, és precís que s’exerceixi no tan sols la defensa front a aquella pretensió, 
sinó també cal formular una pretensió pròpia, en el sentit de sol·licitar del Jutjat 
la declaració de domini a favor de l’Ajuntament, precisament per l’obligatorietat 
legal de defensar els béns i drets de l’Administració. 
 
Atès que per a la formulació de pretensió per la part demandada el camí 
processal adequat és la figura de la reconvenció, autoritzada per l’article 688 de 
la Llei d’Enjudiciament Civil. 
 
Atès l’informe jurídic emès per la Lletrada, Cap del Servei dels Serveis Jurídics. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té atribuïdes HA 
RESOLT: 
 
1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera 
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als 
interessos municipals, en relació a la demanda del judici declaratiu de menor 
quantia núm. 329/99 interposada per part de la sra. MARIA DEL CARMEN 
SORRIBES PUBILL contra aquest Ajuntament per l’exercici d’una acció 
declarativa de domini del Passatge Sorribes de Manresa, davant el Jutjat de 
Primera Instància núm. 2 de Manresa. 
 
2n.- APROVAR L’EXERCICI d’acció de declaració de domini a través de 
reconvenció, dins de les actuacions judicials núm. 329/99, per tal que es declari 
el domini de l’Ajuntament de Manresa sobre el Passatge Sorribes de Manresa, 
davant del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Manresa i, en el seu cas, 
davant les instàncies successives fins a aconseguir sentència favorable als 
interessos municipals. 
 
3r.- NOMENAR el senyor MIQUEL VILALTA i FLOTATS, Procurador dels 
Tribunals, representant d’aquest Ajuntament en el procediment esmentat als 
acords anteriors, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics 
Municipals, Sr. JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director de la defensa jurídica 
en el procediment referenciat. 
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4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la 
primera sessió que tingui lloc, en compliment de l’article 41.22 del R.D. 
2.568/1986." 
 
2.6 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 1-12-99,  

SOBRE SUBSTITUCIÓ DE L'ALCALDE TITULAR PEL PRIMER 
TINENT D'ALCALDE, DURANT ELS DIES COMPRESOS ENTRE EL 8 
I EL 13 DE DESEMBRE DE 1999, AMBDÓS INCLOSOS. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que el titular d'aquesta Alcaldia Presidència s'absentarà temporalment 
durant els dies compresos entre el 8 i el 13 de desembre de 1999, ambdós 
inclosos, raó per la qual s'ha de procedir a la substitució transitòria 
reglamentària. 
 
Atès que l'article 23.3 de la Llei /1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del 
Règim Local, l'article 53 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, l'article 47 del ROF i l'art. 18, b) del ROM, determinen que 
els Tinents d'Alcalde substitueixen transitòriament en la totalitat de les seves 
funcions i per ordre del seu nomenament a l'Alcalde, en els casos de vacant, 
absència o malaltia. 
 
Vist el Decret d'aquesta Alcaldia de 7 de juliol de 1999, pel qual es van efectuar 
nomenaments de Tinents d'Alcalde entre els membres de la Comissió de 
Govern i es va establir l'ordre de substitució a l'Alcaldia. 
 
Per tot això,  
 
RESOLC: 
 
PRIMER. Que durant l'esmentada absència temporal de l'Alcalde titular, durant 
els dies compresos entre el 8 i el 13 de desembre de 1999, ambdós inclosos, la 
totalitat de les funcions de l'Alcaldia seran assumides, transitòriament pel 
Primer Tinent d'Alcalde, Sr. Joaquim García i Comas, que substituirà amb 
caràcter d'Alcalde accidental al titular. 
 
SEGON. Notificar aquesta Resolució al Primer Tinent d'Alcalde, Sr. Joaquim 
García i Comas. 
 
TERCER. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment i als efectes d'allò disposat en l'article 44.2 del ROF, en 
concordança amb l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
QUART. Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera 
sessió que tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF. 
 
CINQUÈ. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de 
l'Ajuntament, als efectes corresponents." 
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2.7 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE I DEL TINENT 

D'ALCALDE D'HISENDA, DE DATA 15-11-99, SOBRE APROVACIÓ 
DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 38/1999, 
DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent, 
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit 
pressupostari. 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal. 
 
RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 38/1999, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la 
mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària 
d’1.500.000’- pessetes, a l’empar del que disposen l’article 160 de la llei 39/88, 
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les 
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1999, segons detall que 
figura en l’annex que es conté en l’expedient. 
 
SEGON. L’expedient, de conformitat, al disposat en l’article 160, en relació amb 
el 150, de la llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu. 
 
TERCER. Del present Decret, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que se celebri, a l’empar del que disposa l’article 7è. de les 
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1999.” 
 
2.8 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE I DEL TINENT 

D'ALCALDE D'HISENDA, DE DATA 22-11-99, SOBRE APROVACIÓ 
DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 39/1999, 
DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent, 
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit 
pressupostari. 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal. 
 
RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 39/1999, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la 
mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària 
d’1.500.000’- pessetes, a l’empar del que disposen l’article 160 de la llei 39/88, 
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les 
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Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1999, segons detall que 
figura en l’annex que es conté en l’expedient. 
 
SEGON. L’expedient, de conformitat, al disposat en l’article 160, en relació amb 
el 150, de la llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu. 
 
TERCER. Del present Decret, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que se celebri, a l’empar del que disposa l’article 7è. de les 
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1999.” 
 
 
 
 
 
 
2.9 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE I DEL TINENT 

D'ALCALDE D'HISENDA, DE DATA 2-12-99, SOBRE APROVACIÓ 
DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 40/1999, 
DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
“Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent, 
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit 
pressupostari. 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal. 
 
RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 40/1999, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la 
mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària 
d’1.500.000’- pessetes, a l’empar del que disposen l’article 160 de la llei 39/88, 
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l’article 7è. de les 
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1999, segons detall que 
figura en l’annex que es conté en l’expedient. 
 
SEGON. L’expedient, de conformitat, al disposat en l’article 160, en relació amb 
el 150, de la llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu. 
 
TERCER. Del present Decret, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que se celebri, a l’empar del que disposa l’article 7è. de les 
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1999.” 
 
2.10 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE I DEL TINENT 

D'ALCALDE D'HISENDA, DE DATA 14-12-99, SOBRE APROVACIÓ 
DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 41/1999, 
DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
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“Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent, 
entre partides del Capítol 1 de Personal 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 41/1999, dins el 
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides del 
Capítol 1 de personal, que no superen l’import màxim per partida 
pressupostària d’1.500.000’- pessetes, a l’empar del que disposen l’article 160 
de la llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l’article 
7è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1999, segons 
detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient. 
 
SEGON. L’expedient, de conformitat, al disposat en l’article 160, en relació amb 
el 150, de la llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu. 
 
TERCER. Del present Decret, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que se celebri, a l’empar del que disposa l’article 7è. de les 
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 1999.” 
 
L’alcalde disposa el coneixement anticipat i en primer lloc de la proposició 
inclosa en el punt 7.3 de l’ordre del dia, presentada pel GMS, GMERC i GMIC-
V, el dia 13 de desembre de 1999, amb l'assentiment dels membres presents, 
donada la presència al Saló de Sessions de persones interessades en aquest 
tema.  
 
7.3 PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, ERC I IC-V 

SOBRE LA LLEI D'ESTRANGERIA. 
 
El secretari dóna compte de la proposició del dia 13 de desembre de 1999 que, 
transcrita, diu el següent: 
 
"Atès que des del mateix moment de l'aprovació de la Llei Orgànica 7/1998, 
coneguda com a "Llei d'Estrangeria", un ampli conjunt d'organitzacions socials i 
polítiques van denunciar la mateixa com una llei orientada exclusivament al 
control policial que afavoreix la situació d'explotació de nombroses persones, 
limita drets fonamentals i posa impediments a la integració dels immigrants. 
 

Atès que el consens entre les forces polítiques en assumir la ineficàcia de 
l'actual marc legislatiu en matèria d'estrangeria va suposar l'inici d'un treball 
parlamentari dirigit a adequar el mateix a les necessitats de la nostra societat i 
especialment a facilitar la integració social i política de les persones 
estrangeres establertes o que pretenen establir-se a l'Estat espanyol. 
 

Atès que el treball en la ponència parlamentària, previ a la seva aprovació, amb 
la participació i el consens de tots els grups, va donar com a resultat un text 
denominat "Proposició de Llei Orgànica sobre drets i llibertats dels estrangers a 
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Espanya i la seva integració social", en el que cal destacar els següents 
avenços: 
 
· S'amplia i desenvolupa el reconeixement i l'exercici de drets fonamentals 

de la persona com ara el de lliure circulació, garanties processals, drets a 
l'educació, a la lliure reunió, a la sindicació, entre altres. 

 

· L'equiparació de molts drets socials com ara el de l'assistència sanitària, 
prestacions socials i l'accés als ajuts públics per a l'habitatge. 

 

· L'establiment d'un sistema ordinari de regularització a partir de l'estada 
demostrable de dos anys a l'Estat espanyol. Així com la regularització 
extraordinària de la que es podrien beneficiar molts immigrants en situació 
de desprotecció. 

 
Atès que durant els darrers dies, en el tràmit al Senat de l'esmentada 
proposició de llei orgànica, s'han introduït  esmenes que signifiquen un pas 
enrere respecte de les millores aconseguides amb el consens de totes les 
forces polítiques, especialment pel que fa a la regularització dels immigrants 
sense papers i a la limitació dels seus drets fonamentals. 
 
Es proposa al Ple l'aprovació dels següents acords: 
 
Primer: Manifestar la necessitat i la urgència de millorar l'actual marc legislatiu 
estatal del que depèn la integració de milers d'immigrants, de forma directa. 
 
Segon: Demanar a tots els grups polítics del Congrés de Diputats i del Senat la 
necessitat d'aprovació en la present legislatura del text consensuat per la 
ponència com a "Proposició de Llei Orgànica sobre drets i llibertats dels 
estrangers a Espanya i la seva integració social". 
 
Tercer: Fer arribar els presents acords a tots els grups parlamentaris del 
Congrés de Diputats i del Senat."  
 
Es fa constar que la senyora Rosich i Vilaró s'incorpora a la sessió en aquest 
moment.  
 
El senyor Mora i Villamate explica que durant les darreres setmanes s'ha 
produït el fet que importants sectors socials, tant del nostre país com de la resta 
de l'Estat, han manifestat la seva preocupació davant del caire que està prenent 
la discussió de la Llei d'Estrangeria, en el seu tràmit al Senat. 
En aquests mateixos sectors socials, existia fins ara una moderada satisfacció i 
una certa esperança davant del fet que en el debat parlamentari s'havia arribat a 
un important nivell de consens entre totes les forces polítiques, que es concretava 
en avenços que es valoraven importants, malgrat que fossin insuficients, en el 
sentit d'ampliar i desenvolupar el reconeixement i l'exercici de drets fonamentals, 
l'equiparació de drets socials i l'agilització i la flexibilització dels mecanismes de 
regularització. 
Aquesta esperança i aquesta satisfacció s'han convertit en frustració, quan s'ha 
vist que en el tràmit del Senat, les esmenes proposades suposen, objectivament, 
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un pas enrere respecte a les millores que s'havien aconseguit, al principi, gràcies 
al consens de totes les forces polítiques, incloses aquelles que en aquest moment 
avalen esmenes que van en sentit negatiu. 
Aquesta situació ha provocat que diversos sectors socials hagin manifestat, 
durant els darrers dies, la seva preocupació. En aquest sentit i com a exemple, 
voldria explicar que a principis del mes de novembre es va celebrar a Màlaga una 
reunió de la Subcomissió d'Immigració del Consell d'Europa, en la qual es va 
coincidir, per una banda, en la necessitat de recomanar als Estats membres la 
regularització de la situació dels immigrants indocumentats que hi ha actualment 
en els 41 països que en formen part; i, per una altra banda, en la necessitat 
d'incrementar el suport econòmic al desenvolupament del tercer món i el 
reconeixement de la immigració, com a dret fonamental. 
En la mateixa reunió, el comissari dels Drets Humans del Consell d'Europa, 
senyor Álvaro Gil Robles, es va pronunciar, categòricament, amb l'afirmació 
següent: "... construir un búnquer amb lleis i controls policials és un error, 
l'emigració continuarà per vies clandestines ...", i, en aquest sentit, el senyor Gil 
Robles va manifestar la necessitat d'introduir garanties jurídiques que suposin 
límits a l'arbitrarietat de l'Administració, davant del fet de la immigració, i va 
denunciar les traves burocràtiques que, amb freqüència, condemnen a entrar en 
una situació irregular a persones que, en el seu dia, van tenir els documents en 
regla.  
En la mateixa direcció i amb les mateixes preocupacions, un conjunt d'entitats de 
Manresa han elaborat un manifest que diu literalment el següent: "Perquè 
defensem: 
Que la immigració és un fet normal, necessari i positiu en la nostra societat, i no 
oblidem les causes que, no fa tant, van fer emigrar molts i moltes ciutadans i 
ciutadanes d'aquest país. Que les persones immigrades haurien de ser, de dret, 
allò que són de fet: part integrant de la societat en què viuen, treballen i eduquen 
els seus fills i filles. Que només podem construir una societat igualitària des d'una 
legislació que no creï ciutadans i ciutadans de primera i de segona, i que en les 
decisions que es prenguin ara ens hi juguem el futur. Que les persones 
immigrades que es troben en situació irregular ho estan com a conseqüència de 
la Llei d'Estrangeria, tot i que moltes d'elles ja fa anys que viuen al nostre país. 
Que cal un marc legal que garanteixi els drets bàsics de totes les persones 
immigrades, que permeti l'entrada al país per vies legals, que combati qualsevol 
tipus de desprotecció o discriminació, que atorgui el dret al vot. 
Denunciem: 
El discurs demagògic, alarmista i xenòfob expressat pels màxims responsables 
del govern espanyol. Aquest discurs els situa en clara sintonia amb els 
plantejaments dels partits d'extrema dreta europea, tant en els seus continguts 
com en la perillosíssima utilització electoralista del tema de la immigració, i 
contribueix a generar racisme en la societat. 
Els intents de bloqueig en l'aprovació de la nova llei d'estrangeria que, tot i ser 
insuficient, suposaria un primer pas per a una major equiparació dels drets de les 
persones immigrades amb les de la resta de la ciutadania. 
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Exigim: Tot i que es tracta d'una proposta insuficient, com a primer pas per a la 
igualtat de drets, l'aprovació sense retalls i en aquesta legislatura, de la nova llei 
d'estrangeria, elaborada en ponència parlamentària pels diferents partits polítics i 
que està essent debatuda a les Corts." 
Signen aquest manifest l'Associació d'Amics de l'UNESCO, la Federació d'AA.VV. 
de Manresa, la Federació d'AA.VV. de la comarca del Bages, Bages per tothom, 
Casal Lambda, Comissions Obreres del Bages, Unió General de Treballadors del 
Bages-Berguedà, Assemblea d'Unitat Popular, Esquerra Republicana de 
Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya (PSOE), Iniciativa per Catalunya-
Verds, Joventuts Socialistes de Catalunya, Joves d'Esquerra Republicana de 
Catalunya i Joves amb Iniciativa. 
Des de la perspectiva del treball que es fa a l'Ajuntament, considera que la 
flexibilització de les mesures de legalització és una condició indispensable perquè 
els municipis puguin fer polítiques d'integració social, sense la qual es dificulta, de 
manera important, la tasca que estan duent a terme. 
Per tot això i perquè considera que és un dret bàsic de les persones poder aspirar 
a integrar-se normalment en els països on van a treballar i a viure, caldria, com a 
mínim, mantenir el text d'aquesta primera redacció i, per això, demana el vot 
afirmatiu a la proposició presentada. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i diu que, tal com ha explicat el 
senyor Mora, és evident que hi ha hagut un ampli consens respecte a la Llei 
d'Estrangeria, que s'està acabant d'esbossar en aquest moment. Aquest consens 
ha possibilitat que es posin els primers fonaments al que ha de ser la integració 
correcta i adient de la immigració; la qual cosa no existia fins a aquest moment.  
Suposa que la resta de regidors compartiran amb ell l'opinió que aquest tipus de 
llei s'ha d'aprovar amb molta premura i més tenint en compte que les nostres 
fronteres limiten amb la Comunitat Europea. 
Amb independència que l'Estat espanyol tingui una llei molt oberta de mires en 
qualsevol dels aspectes, o que, de vegades, qualsevol supòsit d'esmena 
d'aquesta llei, inicialment consensuada, pugui semblar un retrocés, cal assumir-
ho, ja que, en definitiva, per la responsabilitat que s'ha imposat des de la 
Comunitat Europea, envers la frontera que significa Espanya, tenim un deure amb 
els socis comunitaris, ens agradi o no. 
Malgrat això, cal tenir en compte que la llei que s'aprovarà dins d'aquesta 
legislatura, tal com han manifestat el govern i els partits polítics que integren el 
Congrés, és un pas endavant molt important respecte a la situació que hi  havia 
fins ara. Aquesta llei, com totes les altres, és millorable, això és indiscutible, però 
cal tenir en compte que es tracta d'una qüestió que no afecta tan sols a l'Estat 
espanyol, sinó que estem supeditats a la Comunitat Europea, ens agradi o no. 
Amb independència dels retocs que ha fet el Senat a aquesta llei i també amb 
independència de la seva aprovació o no aprovació per part del Congrés de 
Diputats, serà una de les més avançades dins de la Comunitat Europea. Per això, 
insisteix, es tracta d'un pas endavant, que no "dinamita" els drets i llibertats de les 
persones immigrades, sinó que crea un marc legislatiu que no existia fins a 
aquest moment, a partir del qual es podrà desenvolupar correctament. 
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Per això, quant al primer punt de la proposició, amb el qual es proposa manifestar 
la necessitat i la urgència de millorar l'actual marc legislatiu estatal del qual depèn 
la integració de milers d'immigrants, de forma directa, ha de dir que aquesta llei 
farà precisament això i s'aprovarà durant aquesta legislatura. 
Respecte al segon punt de la proposició, amb el qual es proposa demanar a tots 
els grups polítics del Congrés dels Diputats i del Senat la necessitat d'aprovació 
en la present legislatura del text consensuat per la ponència com a "Proposició de 
Llei Orgànica sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració 
social", cal tenir en compte que el Senat és una Cambra que serveix per alguna 
cosa i el que ha fet és esmenar una llei  provinent del Congrés i retornar-la al 
Congrés el qual, si ho considera oportú, donarà el seu vistiplau. 
A partir d'aquí, considera que ha de ser el Congrés dels Diputats qui decideixi si 
realment aquest marc, que ja està constituït, mitjançant aquesta llei, amb les 
seves esmenes, és l'adient. 
Al GMPP se li fa difícil donar suport a aquesta proposició pel fet que es demana 
que el text sigui consensuat inicialment pel Congrés dels Diputats. Això dóna a 
entendre que la Cambra del Senat no serveix per a res i que no se li té cap 
respecte. Amb independència de les forces que la integren, considera que se li ha 
de tenir el respecte que es mereix, ja que sembla la "filla òrfena" d'aquesta 
democràcia i ell considera que hauria de ser la Cambra més representativa i amb 
més decisió política que no pas la que té en aquest moment. 
Per això, lamentant-ho molt, el GMPP no pot donar suport a aquesta proposició i, 
insisteix, dins d'aquesta legislatura hi ha el compromís ferm del govern d'aprovar 
aquesta llei i, per tant, és evident que l'actual marc legislatiu variarà 
ostensiblement per millorar i per fer un gran pas endavant. 
 
El senyor Llobet i Mercadé pren la paraula i diu que, abans d'entrar en el fons 
de la proposició, voldria fer dues consideracions prèvies, amb la intenció que 
s'actuï amb coherència amb les proposicions que es presenten al Ple sobre 
temes d'interès supramunicipal.  
En primer lloc, cal recordar que al Ple del mes passat el senyor Valls "va moure 
fitxa" davant la proposició sobre l'organització territorial de Catalunya, per intentar 
cercar prèviament el consens. Es va dir que era un tema important que afectava 
Manresa, i així és, però considera que el consens s'hauria de trobar en tots els 
aspectes de la vida ciutadana i segurament en temes d'immigració el consens és 
tant o més necessari que en la qüestió de l'organització territorial, ja que es tracta 
d'un tema tant o més important per a Manresa.  
En segon lloc, un dels grups signants de la proposició és el GMS, el qual cal 
recordar que va desqualificar el GMCIU pel fet d'haver presentat una esmena a 
una proposició, que no era la seva, respecte a l'organització territorial, dient que 
suposava fer un debat en el Ple sobre temes que havia de legislar el Parlament 
de Catalunya i no l'Ajuntament de Manresa. Ara, curiosament, el GMS presenta 
una proposició dient què han de votar els diputats i senadors espanyols. Per això, 
al GMCIU li agradaria que hi hagués una certa clarificació respecte a aquests 
aspectes. 
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Entrant en el contingut de la proposició, al GMCIU, d'entrada i tornant al que ha 
dit al començament, li preocupa que es vulgui presentar una proposició signada 
només per una part dels grups municipals, ja que sembla que es vulguin aprofitar 
alguns temes, que són importantíssims, per dividir una mica la societat, o 
almenys la societat política, en bons i dolents; o que es vulguin marcar línies 
separadores de progressistes i reaccionaris. Totes aquestes separacions, sota el 
seu punt de vista, es fan sense cap tipus de rigor i sense voler contrastar el que 
es diu amb el que es fa. En aquest cas, sobretot, el que es diu o el que es 
proposa, amb el que es va fer quan es tenia poder per fer.  
El debat l'estan tenint els grups municipals polítics i, per tant, li sembla molt bé 
que es comentin els manifestos de les entitats de la ciutat i el posicionament dels 
col.lectius socials que treballen de prop en aquest tema, ja que, evidentment, cal 
saber-los escoltar i, a més, fer-ho en totes les èpoques: tant ara com quan es va 
elaborar la llei del 1985; però també li agradaria centrar el debat en el procés que 
ha viscut aquest tema al llarg del temps a l'Estat espanyol. En aquest sentit, cal 
recordar que al 1985, en època del govern de majoria absoluta del PSOE-PSC, 
es va aprovar una llei, de caràcter clarament controlador dels fluxos migratoris, 
amb una visió clarament i fonamentalment policial i, per tant, li sembla com a 
mínim sorprenent que no s'intenti almenys ser coherent amb el que es va fer 
quan es podia i amb el que es diu ara que no es té el poder. Després de tretze 
anys d'haver aprovat aquella llei, efectivament, cal canviar aquesta legislació, està 
convençut que les persones que reclamaven des de feia molt anys que es 
modifiqués, tenien raó. Per això, tots els grups polítics han de reconèixer que no 
han estat prou àgils i que no han treballat prou per canviar el marc temps enrere, 
sense haver d'esperar fins ara, però també li agradaria dir que, passats aquests 
anys, és Convergència i Unió qui presenta al Congrés dels Diputats una 
proposició de llei per intentar primar el tractament de l'immigrant com a persona i, 
per tant, com a persona beneficiària dels drets humans.  
Repeteix, Convergència i Unió presenta una proposició de llei, a partir de la qual, 
s'inicia el debat que va culminar amb el consens de què parla la proposició, en el 
Congrés dels Diputats.  
Per això, li agradaria destacar que la llei que s'aprovarà dins d'aquesta legislatura, 
i, malgrat el creuament del que el seu grup considera una demagògia entre el que 
es feia i el que ara es diu, per part dels socialistes i una indefinició i una absoluta 
manca de posicionament clar, per part del govern central i del Partit Popular, 
segurament s'aconseguirà aprovar una normativa que signifiqui un avenç molt 
considerable en relació a la legislació vigent. Evidentment, aquest avenç es 
produirà respecte a temes que apareixen en la proposició com són ara, el dret a 
l'associació, a la sindicació, a la manifestació, a l'habitatge, a l'educació, a la 
sanitat i als Drets Humans, en general. Es considerarà com un dret el 
reagrupament familiar, el qual no existia fins ara; també, com a novetat molt 
important, hi haurà un mecanisme permanent de regularització de les situacions 
il.legals; l'estabilitat de la situació administrativa dels residents; l'enduriment 
respecte al tràfic de persones i les màfies organitzades i el transport il.legal de 
persones. 
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Per últim, voldria dir que, malgrat la intenció inicial del govern espanyol del Partit 
Popular, s'ha acordat no modificar la Llei del dret d'asil.  
Dit això, també li agradaria destacar que els esforços que destinen els partits 
polítics a posar "etiquetes" als qui treballen més en aquests temes o als qui són 
més progressistes, s'haurien de destinar, sobretot, a demostrar aquestes actituds 
en les seves actuacions quan tenen possibilitat d'incidir en les lleis, en tots els 
parlaments on són presents i, sobretot, en els govern dels quals formen part.  
Convergència i Unió comença a estar acostumada al fet que se la vulgui col.locar 
en la línia dels no progressistes, en aquest tema també, com ja s'ha intentat fer, 
malgrat que aquest partit va haver de reivindicar, per exemple, la supressió de la 
mili obligatòria, contra la voluntat inicial dels socialistes i dels populars; la qüestió 
de les parelles de fet, respecte a la qual Catalunya ha estat pionera a Espanya en 
elaborar la legislació reguladora, que és una de les més avançades d'Europa, que 
recull tant les formades per heterosexuals, com les formades per homosexuals; 
també la Llei reguladora de les ETT (Empreses de Treball Temporal), aprovada 
pel govern socialista, corregida posteriorment gràcies a la intervenció de 
Convergència i Unió, per igualar, com a mínim, els drets dels treballadors que 
accedien a una feina mitjançant una empresa d'aquest tipus amb els de la resta 
de treballadors; i ara, apareix un altre d'aquests temes, per iniciativa de 
Convergència i Unió, que cal recordar que té 16 diputats d'un Parlament de 350. 
S'ha aconseguit una millora molt considerable i amb una legislació capdavantera 
a Europa per avançar, evidentment de manera encara insuficient, en el tema dels 
drets dels estrangers.  
També li agradaria dir que en el tema de la immigració els ajuntaments tenen un 
paper a fer, ja que els grups polítics municipals han d'intentar actuar i, per tant, el 
GMCIU es compromet a continuar com fins ara i, en aquest sentit, el senyor Mora 
sap que la seva intenció, manifestada en les comissions i en la presentació del 
Pla Integral d'Immigració és la de treballar amb el màxim de consens en aquest 
tema, però no li sembla massa bé que l'equip de govern plantegi per primera 
vegada al Ple de l'Ajuntament el tema de la immigració després de tants anys de 
govern i que, a més, ho faci sobre una qüestió que li pertoca decidir a un altre 
fòrum polític. 
És evident que a l'Ajuntament de Manresa hi ha temes que cal solucionar, amb el 
consens de tots i l'equip de govern sap que tindrà el GMCIU al seu costat per al 
que calgui. Aquests temes són els referents a algunes condicions d'habitatges, a 
intentar evitar la concentració d'escolars en uns determinats centres i a intentar 
que hi hagi programes pressupostats. En aquest sentit, avui hi haurà el debat del 
Pressupost i segurament que es treballarà molt en aquest tema, però li hauria 
agradat que en el Pressupost de l'any 2000 hi hagués hagut una partida 
clarament destinada a un programa específic sobre aquest tema i segurament 
que l'Ajuntament de Manresa, com totes les Administracions, pot dedicar molts 
més esforços dels que dedica a la conscienciació d'aquest tema, és a dir, a 
intentar treballar amb la gent que viu dia a dia la situació, per aconseguir millorar.  
El GMCIU està convençut que tot és millorable i la llei que s'aprovarà també ho és 
i, per tant, tal com ho ha fet Convergència i Unió des del moment en què va 
decidir que calia presentar una proposició de llei, seguirà escoltant els sectors 



 16

socials afectats i la gent que hi treballa de prop per intentar seguir millorant les 
condicions de vida de tothom, però evidentment, ha d'assumir que és una força 
política i, com a tal, ha de procurar que els canvis siguin possibles, és a dir, no 
passar-se anys de govern sense moure's i erigir-se en paradigma del 
progressisme quan no governa.  
Per tant, com que cal fer que les coses siguin possibles, cal tenir en compte en 
aquest cas precisament que, si no s'aprova una llei d'estrangeria nova durant 
aquesta legislatura, seguirà vigent la legislació actual, amb la qual, és evident que 
les persones hi surten perdent. Per això, és evident que, almenys el sentit de la 
responsabilitat dels polítics possibilitarà que s'aprovi una legislació que millora 
substancialment la de l'any 1985 i que segurament que no arriba on s'hauria 
volgut, és a dir, al consens del Congrés.  
En resum, després d'anys d'aplicació de la llei de l'any 1985 amb què es produïen 
injustícies i es creaven problemes, s'ha presentat una proposició de llei, 
s'aconsegueix tirar-la endavant, i, a partir d'aquí, les persones que visquin al 
nostre territori tindran garantits tots els drets fonamentals que es recullen a la 
Declaració Universal dels Drets Humans. 
El GMCIU votarà afirmativament la proposició presentada, perquè li agradava el 
text consensuat del Congrés, ja que si no hagués estat així, no l'hauria votat 
afirmativament. Tots saben que el Partit Popular, que és la força política que té 
actualment el govern a l'Estat espanyol que no estava disposat, malgrat el 
consens del Congrés, a aprovar aquesta normativa, que precisa majoria absoluta 
i que l'ha d'aplicar el govern espanyol. Per això, malgrat que el GMCIU votarà 
aquesta proposició afirmativament, perquè li agradaria que s'aprovés finalment el 
consens aconseguit al Congrés dels Diputats, evidentment, té clar que els seus 
diputats en el Congrés de Diputats aconseguiran tirar endavant una llei el màxim 
d'avançada possible i, tant de bo que sigui la que es va consensuar al Congrés 
dels Diputats.  
 
El senyor Mora i Villamate intervé dient que, respecte a la intervenció del senyor 
Javaloyes, cal dir que no hi ha cap normativa europea que condicioni l'autonomia 
del govern espanyol o el de qualsevol altre país membre de la Comunitat 
Europea, respecte a les lleis d'estrangeria. Per tant, no estem davant d'una norma 
condicionada per una normativa que s'hagi de transposar en la legislació 
espanyola, sinó, simplement davant d'una determinada concepció política, per 
part del Partit Popular, sobre quines han de ser les relacions i els drets que s'han 
de reconèixer als immigrants. En aquest sentit, per tant, no s'han d'utilitzar 
excuses de normes europees, sinó, simplement afrontar-ho, des de la racionalitat 
política del projecte polític del Partit Popular, i explicar la causa per la qual es fan 
aquestes coses.  
I, si tal com ha dit el senyor Javaloyes, la llei és millorable, doncs, que es millori, 
ja que és això el que demana en definitiva la proposició.  
No es poden barrejar les coses, la proposició no intenta fer cap mena de greuge 
ni de lleig al Senat, ja que no és un ens abstracte ni una qüestió etèria, sinó que 
és un òrgan legislatiu que està format per partits polítics, que són els qui tenen la 
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potestat legislativa. Per això, és a ells als qui s'apel.la, ja que són els qui tenen la 
facultat d'orientar les lleis en una determinada línia. 
Per tant, insisteix, no s'intenta fer el buit al Senat ni es pretén configurar-lo en una 
situació de manca de competències, respecte a les quals no destaca precisament 
per la seva capacitat en aquest aspecte, però, en tot cas, és evident que són els 
partits polítics representats als Senat els qui tenen la facultat d'orientar en aquest 
tema.  
Caldria, doncs, tenint en compte que el senyor Javaloyes ha dit que es pot 
millorar, aprofitar l'oportunitat que tenim pel que fa a l'autonomia i a la capacitat 
legislativa, donat que no hi ha cap mena de condició externa que ens obligui a 
actuar d'una determinada manera. I, si tenim ocasió de ser capdavanters en 
aquest tema, no veu perquè no s'ha de poder fer.  
Respecte a la intervenció del GMCIU, diria que en política no hi ha pitjor manera 
de justificar les pròpies decisions que fent-ho en base als errors dels altres. Ell no 
defensarà l'actual llei d'estrangeria, com es pot comprendre, però, com a mínim, 
sí que pot constatar que, per part del PSOE, hi ha hagut una evolució d'anar del 
pitjor a una situació més bona, mentre que en el cas de Convergència i Unió, no 
està tant segur que hagi estat així, ja que la darrera evolució que ha fet de la seva 
posició, més aviat indica el contrari. 
És evident que qualsevol modificació que es faci de la llei ha de ser per millorar-
la, perquè en la situació que estava és difícil plantejar qualsevol altra qüestió, i, 
per tant, segur que hi haurà millores i un altra cosa és si aquestes millores 
responen al que seria necessari, just o equitatiu en una situació de drets humans, 
en la que tothom parla de globalització de tot menys dels drets humans.  
Per això, en aquest sentit, li hauria agradat més que la posició o que la reflexió 
del GMCIU respecte a aquesta proposició hagués estat la de dir perquè s'ha 
produït aquest canvi d'orientació, quins han estat els condicionants que han fet 
que Convergència i Unió doni suport en aquest moment a una sèrie de qüestions 
que trenquen el consens que havia manifestat aquell partit. Considera que no és 
de rebut que es vulgui fer combregar amb rodes de molí explicant les 
excel·lències d'una cosa que salta a la vista que no és allò que tots volien, ni tan 
sols el GMCIU. 
Per tant, des d'aquest punt de vista, li sembla més honest que s'expliqui quins 
han estat els condicionants que han influït en aquesta decisió i, en tot cas, quins 
han estat els motius, ja que, en cas contrari, és una mica contradictori justificar un 
redactat que implica un retrocés quan, per una altra banda, es manifesta que 
s'està d'acord amb què el redactat hauria de ser diferent.  
No creu que s'hagin de justificar les decisions que s'adopten en base a errors que 
altres hagin comès, sinó en tot cas, considerar davant d'un text concret si és això 
el que realment necessiten el país, les persones o el procés d'igualtat respecte el 
qual cal avançar. 
Des d'aquesta perspectiva celebra que el GMCIU hagi optat per votar 
afirmativament i demana el mateix sentit de vot al GMPP, en coherència amb la 
seva afirmació relativa al fet que la llei és millorable, ja que ara hi ha una 
oportunitat per millorar-la. Els membres del Parlament i de les Corts han de ser 
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sensibles als sentiments de les persones i tampoc està malament que, per part de 
diferents sectors, se'ls doni una opinió respecte al que estan a punt d'aprovar.  
 
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient al senyor Mora que en cap moment 
ha afirmat que estàvem supeditats a normes europees. En tot cas, si ha estat 
aquesta la interpretació del senyor Mora, li demana disculpes, ja que no era 
aquesta la seva intenció. 
El que ha dit és que estem supeditats a una relació de socis de la Comunitat 
Europea, la qual cosa és molt diferent a la normes.  
De vegades, convindria que se sabessin moltes coses respecte a les sol.licituds 
rebudes, per part del govern espanyol, d'altres països de la Comunitat Europea. 
Aclarit aquest punt, també vol explicar el que ha dit en relació al fet que tot és 
millorable: evidentment, la nova llei serà millorable. S'han presentat esmenes, que 
s'hauran d'aprovar al Congrés dels Diputats i es veurà la voluntat dels qui primer 
diuen que sí i després diuen que no, i viceversa.  
En qualsevol cas, el Congrés dels Diputats decidirà si s'aprova la llei amb les 
esmenes del Senat, o no i, a partir d'aquí, aquest ja haurà estat un gran pas i una 
gran millora, que, a la seva vegada, també és millorable, com ho és qualsevol 
cosa, per bona que sigui. Però ningú pot negar que, actualment, amb la llei 
d'estrangeria vigent es fa un gran pas endavant, per la qualitat que representa 
aquest tipus de lleis i de tractament del tema de la immigració. 
Per això, cal ser responsable amb el moment en què vivim, amb les condicions en 
què ens toca viure i amb la realitat del nostre entorn; i, com a tals, el GMPP 
considera que la llei, esmenada, tal com ha sortit del Senat, serà molt bona i, fins i 
tot, millor que la que va sortir del Congrés. 
És per això que el GMPP reitera la seva postura de no poder donar suport a la 
proposició. 
 
El senyor Llobet i Mercadé intervé dient que celebra que el senyor Mora hagi 
manifestat, en boca del Partit Socialista, que aquell partit ha evolucionat en 
aquest tema, malgrat que seria bo sentir-ho del Partit Socialista, respecte el qual 
no sap si té alguna cosa a dir sobre aquest tema.  
No sap què és el pitjor en política, com ho sap el senyor Mora, però segur que no 
és bo en política no acabar d'escoltar i, amb la seva rèplica, el senyor Mora el 
convida a justificar perquè Convergència i Unió ha canviat de posicionament. 
Amb la seva anterior intervenció, ha intentat explicar el posicionament de 
Convergència i Unió durant tot el procés. En aquest sentit, des del començament, 
Convergència i Unió va iniciar el procés presentant una proposició de llei, 
insisteix, amb 16 diputats del total de 350 i va aconseguir tirar-ho endavant. A 
partir d'aquesta proposició, tots els partits polítics van aconseguir consensuar-ho, 
ja que era una qüestió que valia la pena, però amb 16 diputats es pot intentar dir 
el que s'ha treballat i el que no agrada, i retirar-se sense que s'aprovi res, o bé, 
adoptar l'actitud responsable d'intentar arribar al final del procés, aconseguint 
salvar el màxim possible, la legislació aprovada, gràcies a la qual es farà un 
important salt endavant en considerar totes les persones com a persones 
humanes i, per tant, respectant tots els seus drets.  
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Aquest és el sentit de la responsabilitat de Convergència i Unió amb els 16 
diputats de què disposa. Hi ha altres partits polítics que en tenen més de 100, 
amb els quals, lliurement han de presentar-se a l'opinió pública explicant el que 
han aconseguit amb la seva força. 
El partit Convergència i Unió només pot parlar per ell mateix i el posicionament és 
clar: no ha canviat el criteri i farà els possibles, fins el final, perquè es canviï la 
legislació vigent de l'any 1985, que era clarament negativa, i s'aconsegueixi una 
legislació molt més avançada. Li agradaria que fos la que es va aprovar al 
Congrés dels Diputats, ja que per això la va votar afirmativament. Hi ha altres 
que, no sap perquè, canviaran la seva posició i farien impossible que s'aprovés i, 
en tot cas, és a ells als qui s'hauria de preguntar.  
 
Sotmesa a votació la proposició, s'aprova per 23 vots afirmatius (11 GMS, 1 
GMIC-V, 3 GMERC i 8 GMCIU) i 2 vots negatius (GMPP).                
 
3. ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
  
3.1 ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
3.1.1 APROVAR INICIALMENT EL PRESSUPOST GENERAL D’AQUEST 

AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2000, INTEGRAT PEL 
PRESSUPOST D’AQUESTA CORPORACIÓ I EL DE LES 
SOCIETATS MUNICIPALS AIGÜES DE MANRESA, SA I FOMENT 
DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA; I APROVAR 
TAMBÉ LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde del dia 14 de desembre de 
1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Havent-se confeccionat per aquesta Alcaldia Presidència el Pressupost 
general d’aquest Ajuntament per a l’exercici de 2000 i les Bases d’execució del 
mateix, i emès l’informe preceptiu per part de la Comissió d’Hisenda i la 
Intervenció, l’alcalde que subscriu, en acompliment del que disposa l’article 
149.4), de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes 
locals i article 18 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’eleva al Ple de la 
Corporació i proposa l’adopció dels acords següents: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost general d’aquest Ajuntament per a 
l’exercici de 2000, integrat pel Pressupost d’aquesta Corporació i el de les 
societats municipals AIGÜES DE MANRESA, S.A. i FOMENT DE LA 
REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, S.A., així com les Bases d’execució 
del mateix, el resum dels quals és el següent: 
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PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT 

ESTAT D’INGRESSOS 
 
Capítols Pessetes
 
A) OPERACIONS CORRENTS 
 
1.- Impostos directes  .................................................. 2.374.700.000
2.- Impostos indirectes  .................................................. 239.700.000
3.- Taxes i altres ingressos  ........................................... 1.604.613.532
4.- Transferències corrents  ........................................... 1.759.767.874
5.- Ingressos patrimonials  ................................................ 69.224.638
 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
 
6.- Alienació d’inversions reals  ....................................... 375.177.678
7.- Transferències de capital  .......................................... 463.901.521
8.- Actius financers  .......................................................... 1.000.000
9.- Passius financers  ..................................................... 786.669.136
 
TOTAL ESTAT D’INGRESSOS 7.674.754.379

 
ESTAT DE DESPESES 

 
I.- CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL 
 
Grups Pessetes

1.- Serveis de caràcter general  ....................................... 762.798.839
2.- Protecció civil i seguretat ciutadana  ............................ 396.804.428
3.- Seguretat, protecció i promoció social  ...................... 1.141.630.524
4.- Producció de béns públics de caràcter social  .............. 3.159.988.363
5.- Producció de béns públics de caràcter econòmic  ........ 1.258.797.211
6.- Regulació econòmica de caràcter general  .................... 257.436.788
7.- Regulació econòmica de sectors productius  .................... 8.450.000
9.- Transferències a Administracions Públiques  ........................ 750.000
0.- Deute Públic ............................................................. 688.098.226
 
TOTAL ESTAT DE DESPESES ........................................ 7.674.754.379
 
 
 
 
 
 
 
 
II.- CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA  
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Capítols Pessetes
 
A) OPERACIONS CORRENTS 
 
1.- Despeses de Personal  ............................................. 2.555.511.362
2.- Despeses en béns corrents i serveis  ......................... 1.772.787.540
3.- Despeses financeres  ................................................. 177.431.783
4.- Transferències corrents  ............................................ 435.704.053
 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
 
6.- Inversions reals ....................................................... 1.853.878.216
7.- Transferències de capital ........................................... 364.774.982
8.- Actius financers ........................................................... 1.000.000
9.- Passius financers ...................................................... 513.666.443
 
TOTAL ESTAT DE DESPESES ........................................ 7.674.754.379

 
PRESSUPOST DE LA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL 

AIGÜES DE MANRESA, S.A. 
 

I) PRESSUPOST D’EXPLOTACIÓ 
 
Concepte Milions pessetes
 
A) DESPESES (DEURE) 
 
Existències  ............................................................................. 84,30
Compres netes  ...................................................................... 334,65
Despeses de personal  ............................................................. 518,18
Despeses financeres  ................................................................ 14,48
Tributs  ................................................................................... 22,56
Treballs i subministraments  ..................................................... 232,74
Amortitzacions  ........................................................................ 90,00
Benefici d’explotació  ................................................................ 80,00
 
TOTAL DEURE ...................................................................... 1.376,91
 
 
 
 
 
 
 
 
B) INGRESSOS (HAVER) 
 
Existències .............................................................................. 84,30
Vendes netes  ...................................................................... 1.135,61
Ingressos accessoris a l’explotació .............................................. 27,00
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Treballs realitzats per l’empresa pel seu immobilitzat ................... 130,00
 
TOTAL HAVER ..................................................................... 1.376,91
 
II) PRESSUPOST DE CAPITAL 
 
Concepte Milions de pessetes
 
A) ESTAT DE DOTACIONS 
 
Immobilitzat material ............................................................... 200,23
Immobilitzat immaterial ............................................................... 8,00
Retorn de préstecs concedits a mig i llarg termini ......................... 48,43
 
TOTAL .................................................................................. 256,66
 
B) ESTAT DE RECURSOS 
 
Autofinanciació ...................................................................... 170,00
Financiació aliena ..................................................................... 81,86
Fons de maniobra ....................................................................... 4,80
 
TOTAL .................................................................................. 256,66

 
PRESSUPOST DE LA SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL FOMENT DE LA 

REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, S.A. 
 

Concepte Pessetes
 
A) DESPESES 
 
Despeses de personal ....................................................... 15.020.000
Compres i serveis exteriors ............................................. 242.268.083
Despeses Financeres ............................................................... 50.000
Inversions ..................................................................... 177.304.012
Retorn de préstecs concedits ............................................ 33.553.187
 
TOTAL DESPESES ......................................................... 468.195.282
 
 
 
 
B) INGRESSOS 
 
Vendes .......................................................................... 85.683.418
Administració Pública ..................................................... 193.166.703
Ingressos Patrimonials ........................................................ 7.550.000
Altres ingressos .................................................................... 100.000
Préstec hipotecari .......................................................... 181.695.161
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TOTAL INGRESSOS ....................................................... 468.195.282
 
SEGON.- De conformitat amb allò que disposa l’article 150 de la Llei 39/1988, 
de 28 de desembre, i article 20 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, el 
Pressupost aprovat s’exposarà al públic pel termini de quinze dies hàbils, als 
efectes de reclamacions i es considerarà definitivament aprovat si a 
l’acabament del període d’exposició pública no s’haguessin presentat 
reclamacions." 
 
A continuació, el secretari dóna compte de les esmenes presentades al 
Pressupost que són les següents:  
 
Esmenes presentades pel GMPP:  
 
ESMENA 1A. DE CREACIÓ D'UNA PARTIDA DE CRÈDIT AMPLIABLE AMB 
1.000 PESSETES, PER A SUBVENCIONAR LA QUOTA DE L'IAE EN 
DETERMINATS SUPÒSITS. 
 
"L'Ajuntament de Manresa atorgarà una subvenció del 95% de la quota de l'IAE 
en els tres primers anys de l'activitat, pels següents col.lectius: 
 
- A les persones de més de 45 anys d'edat, que surtin de la seva situació 

d'atur mitjançant l'inici d'una activitat empresarial o professional. 
 
- A les dones que, d'acord amb la legislació actual, surtin de la seva situació 

d'atur mitjançant l'inici d'una activitat empresarial o professional, en sectors 
en els quals estiguin sotsrepresentades. 

 
- A les persones amb discapacitats, que surtin de la seva situació d'atur 

mitjançant l'inici d'una activitat empresarial o professional. 
 
- A les persones que, capitalitzant l'assegurança de l'atur, surtin de la seva 

situació d'atur mitjançant l'inici d'una activitat empresarial o professional, a 
través d'una SAL i/o SCC." 

 
 
 
 
 
ESMENA 2A. DE CREACIÓ D'UNA PARTIDA DE CRÈDIT AMPLIABLE AMB 
1.000 PESSETES, PER A SUBVENCIONAR LA QUOTA DE L'IAE EN 
DETERMINATS SUPÒSITS: 
 
"L'Ajuntament de Manresa atorgarà subvencions de la quota de l'IAE per a la 
iniciació d'activitats empresarials que impliquin la creació de llocs de treball per 
compte aliena. 
 
- L'objecte de la subvenció serà incentivar l'establiment de noves activitats 
econòmiques generadores de llocs de treball estables, mitjançant la concessió 
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d'ajuts equivalents totalment o parcialment a la quota de l'IAE durant els dos 
primers anys d'activitat. 
 
- En seran beneficiàries les persones físiques i jurídiques que inicien activitats 
empresarials en la nostra ciutat i que compleixin els requisits següents: 
 

a) Haver iniciat l'activitat entre el 1r. de gener de 2000 i el 31 de desembre 
de 2001. 

 
b) Haver pagat l'IAE corresponent en període voluntari. 
 
c) Haver creat almenys un lloc de treball per compte aliena amb caràcter 

indefinit, no discontinu, i dels següents grups socials: Majors de 45 anys 
amb atur, aturats de llarga durada, persones discapacitades i joves fins a 
30 anys. 

 
d) Queden exclosos de la subvenció els llocs de treball corresponents als 

administradors, gerents i càrrecs directius de les empreses. 
 
- Estendrà la seva vigència als exercicis de 2000, 2001 i 2002, subvencionant 
les activitats empresarials que s'inicien durant el 2000 i 2001. 
 
- L'import de la subvenció serà: 
 

a) Per a les persones físiques i jurídiques que creïn entre un i tres llocs de 
treball de caràcter indefinit, no discontinu i a jornada completa dels grups 
socials esmentats: un 50% de la quota de l'IAE. 

 
b) Per a les persones físiques i jurídiques que creïn més de tres llocs de 

treball de caràcter indefinit, no discontinu i a jornada completa: el 95% de 
la quota de l'IAE. 

 
- Documentació acreditativa a aportar: 
 

a) Empreses en primer any d'activitat:  
 
DNI, escriptura de constitució de la societat i posteriors modificacions 
degudament inscrites en el seu Registre oficial o l'alta en el règim especial de 
Treballadors Autònoms, declaració de l'alta en l'IAE, carta de pagament de 
l'IAE, llibre de matrícula de l'empresa en Seguretat Social, butlletins de 
cotització de la SS pagats fins el moment de presentació de la sol.licitud (TC1, 
TC2 i TC2-1), contractes de treball segellats per l'INEM, certificat de trobar-se 
al corrent de pagament de les seves obligacions fiscals i de Seguretat Social. 
 

b) Empreses que sol.licitin subvenció per al segon any d'activitat. 
 
Carta de pagament de l'IAE, llibre de matrícula de l'empresa en la Seguretat 
Social, butlletins de cotització a la SS TC1 i TC2 de l'any anterior i d'enguany, 
fins la data de presentació de la sol.licitud, certificat de trobar-se al corrent de 
pagament de les seves obligacions fiscals i de la Seguretat Social. 
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- Les sol.licituds per a la subvenció de la quota de l'IAE podran sumar-se pels 
conceptes que la subvenció sigui acreditativa i subvencionable, però mai podrà 
exercir del 95%." 
 
ESMENA 3A. DE CREACIÓ D'UNA PARTIDA DE CRÈDIT AMPLIABLE AMB 
1.000 PESSETES, PER A SUBVENCIONAR LA QUOTA DE L'IAE EN 
DETERMINATS SUPÒSITS: 
 
"L'Ajuntament de Manresa atorgarà subvencions de la quota de l'IAE per a la 
creació de llocs de treball de contractació indefinida per compte aliena. 
 
- L'objecte de la subvenció serà generar les sinergies adequades per a la 
creació de llocs de treball estable, mitjançant la concessió d'ajuts equivalents 
totalment o parcialment a la quota de l'IAE durant els dos primers anys de la 
contractació. 
 
- Seran beneficiaris les persones físiques i jurídiques que realitzin la seva 
activitat empresarial a la nostra ciutat i que compleixin els requisits següents: 
 

a) Haver pagat l'IAE corresponent en període voluntari. 
 
b) Haver creat almenys un lloc de treball per compte aliena amb caràcter 

indefinit, no discontinu, i dels següents grups socials: majors de 45 anys 
amb atur, aturats de llarga durada, persones discapacitades i joves fins a 
30 anys. 

 
c) Queden exclosos de la subvenció els llocs de treball corresponents als 

administradors, gerents i càrrecs directius de les empreses. 
 
- Estendrà la seva vigència als exercicis de 2000, 2001 i 2002, subvencionant 
les contractacions especificades que es realitzin durant el 2000 i 2001. 
 
- L'import de la subvenció serà:  
 

a) Per a les persones físiques i jurídiques que creïn entre un i tres llocs de 
treball de caràcter indefinit, no discontinu i a jornada completa dels grups 
socials esmentats: un 50% de la quota de l'IAE. 

 
b) Per a les persones físiques i jurídiques que creïn més de tres llocs de 

treball de caràcter indefinit, no discontinu i a jornada completa: el 95% de 
la quota de l'IAE. 

 
- Documentació acreditativa a aportar: 
 

a) Empreses que sol.licitin subvenció per al primer any de contractació: 
 
Carta de pagament de l'IAE, llibre de matrícula de l'empresa en Seguretat 
Social, butlletins de cotització de la SS pagats fins el moment de presentació de 
la sol.licitud (TC1, TC2 I TC2-1), contractes de treball segellats per l'INEM, 
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certificat de trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions fiscals i 
de Seguretat Social. 
 

b) Empreses que sol.licitin subvenció per al segon any de contractació: 
 
Carta de pagament de l'IAE, llibre de matrícula de l'empresa en Seguretat 
Social, butlletins de cotització a la SS (TC1 I TC2) de l'any anterior i d'enguany, 
fins a la data de presentació de la sol.licitud, certificat de trobar-se al corrent de 
pagament de les seves obligacions fiscals i de la Seguretat Social. 
 
- Les sol.licituds per a subvenció de la quota de l'IAE podran sumar-se pels 
conceptes que la subvenció sigui acreditativa i subvencionable, però mai podrà 
excedir del 95%."  
 
ESMENA 4A. DE CREACIÓ D'UNA PARTIDA DE CRÈDIT AMPLIABLE AMB 
1.000 PESSETES, PER SUBVENCIONAR LA QUOTA DE L'IAE EN 
DETERMINATS SUPÒSITS. 
 
"- L'Ajuntament de Manresa ha de promoure el desenvolupament de les 
activitats econòmiques de forma sostenible, és a dir, amb respecte a l'entorn i 
empautat a l'Agenda 21. 
 
És per aquest motiu que l'Ajuntament atorgarà una subvenció del 15% de la 
quota de l'IAE a aquells subjectes passius que en el desenvolupament de la 
seva activitat econòmica presentin una auditoria d'estalvi energètic i/o un pla de 
reducció del seu impacte mediambiental i/o utilitzin energies renovables en el 
25% del seu consum energètic. 
 
- Les sol.licituds per a la subvenció de la quota de l'IAE podran sumar-se pels 
conceptes que la subvenció sigui acreditativa i subvencionable, però mai podrà 
exercir del 95%." 
 
ESMENA 5A. DE MODIFICACIÓ DEL CAPÍTOL 7, PARTIDA 453.1.781, 
REFERENT AJUT A INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE, BISBAT DE VIC 
(SEU). 
 
"La Seu es tracta d'un dels edificis més emblemàtics de la ciutat, que pateix 
una lenta i constant degradació. I que la seva intervenció és urgent i necessària 
tant des de l'òptica patrimonial de la ciutat com de reclam a l'exterior per 
atreure visitants.  
 
Considerant la línia d'actuació i de les converses establertes d'aquesta 
administració amb els propietaris de l'edifici i les associacions vinculades a la 
Seu d'"obrir" l'edifici a l'exterior a tots els ciutadans pel que representa: 
patrimoni cultural, artístic, turístic, etc. 
 
S'incrementi la partida assignada pressupostàriament de 5 milions a 12,5 
milions." 
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ESMENA 6A. DE CREACIÓ D'UNA NOVA PARTIDA EN EL GRUP 4 
(PRODUCCIÓ, BÉNS PÚBLICS, CARÀCTER SOCIAL) SEGONS 
CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL-ECONÒMICA. 
 
"Manresa és una de les ciutats punteres de Catalunya, en els darrers anys, 
respecte a l'assistència de públic en la programació estable de teatre. 
 
Així mateix, existeix un bon nombre d'actrius i d'actors que han aconseguit fer-
se un lloc en el món de l'espectacle a nivell nacional, com de companyies de 
teatre de renom significat. 
 
Amb tot, a la ciutat no existeix un centre d'ensenyament del món de 
l'espectacle, i només es pot situar a la capital de província.  
 
És per aquest motiu que demanem per a aquest proper exercici pressupostari 
una partida inicial de 5.000.000 de pessetes per a la creació d'una Escola de 
Teatre a Manresa. 
 
Modificant les partides 451.1.226, 451.2.226 i 451.4.226, que sota la 
denominació de Despeses Diverses, es redueixin proporcionalment per a la 
nova partida que s'hauria de crear per a l'Escola de Teatre." 
 
ESMENA 7A. DE CREACIÓ D'UNA PARTIDA DE CRÈDIT AMPLIABLE AMB 
1.000 PESSETES, PER A SUBVENCIONAR LES DESPESES DE LA 
CREACIÓ D'UN CENTRE OCUPACIONAL DE PROFESSIONS LLIBERALS. 
 
"L'Ajuntament de Manresa crearà un Centre Ocupacional de Professions 
Lliberals, adreçat a totes aquelles persones que acabades una carrera, i que no 
disposin de suficients recursos econòmics, puguin exercir la seva activitat 
durant un limitat temps dels dos primers anys. 
 
- L'objecte de la creació d'aquest Centre Ocupacional de Professions Lliberals 
serà la d'incentivar l'establiment de noves activitats professionals, mitjançant 
l'ajut de la infraestructura administrativa i física de l'espai on desenvolupar 
l'activitat. 
 
- Seran beneficiaris les persones físiques que iniciïn la seva activitat 
empresarial en la nostra ciutat i que compleixin els requisits següents: 
 

a) Haver acabat la carrera en el període de quatre anys anteriors a l'exercici 
pressupostari. 

 
b) No disposar de suficients recursos econòmics la persona física a 

desenvolupar l'activitat i/o la seva unitat familiar, demostrable a través de 
l'IRPF amb uns ingressos inferiors als 2.500.000,- per persona. 

 
c) Semestralment, l'interessat haurà de certificar el pagament de les seves 

quotes del règim d'Autònoms, així com de les declaracions fiscals i 
impositives del semestre en curs." 
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Esmenes presentades pel GMCIU: 
 
Esmena primera: 
 
"El Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la Corporació, en 
relació al projecte de Pressupost per a l'any 2000, l'adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
1. En la partida corresponent a una transferència de capital al Bisbat de Vic per 
a la rehabilitació de la Seu, la quantitat destinada serà de 20 milions de 
pessetes. 
 
2. En l'àmbit de Medi Ambient, destinar 10 milions de pessetes no consignats 
per a les finalitats següents: 8 milions per a l'inici del desenvolupament del 
projecte del Parc de Puigberenguer; i 2 milions per a la realització de 
campanyes de sensibilització per al respecte al medi. 
 
3. Incorporar una partida pressupostària de 5 milions de pessetes destinada a 
l'ajuda per al pagament de les mensualitats pel servei de llar d'infants per al 
curs 2000-2001 a les famílies que més ho necessiten." 
 
Esmena segona: 
 
"Vist que no consta una consignació pressupostària específica per a temes 
d'importància per a la bona marxa de la ciutat i que considerem que han de ser 
afrontats en l'exercici del 2000. 
 
El Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
1. Durant l'any 2000, l'Ajuntament habilitarà els recursos necessaris per fer 
possible l'emplaçament definitiu de les Fires de Manresa. 
 
2. Abans d'acabar l'any 2000, l'equip de govern presentarà el projecte 
d'urbanització de la zona esportiva del Congost. 
 
3. Durant l'any 2000, l'Ajuntament gestionarà la compra i la cessió a la 
Generalitat del terreny per a la construcció del CAP del Barri Antic. 
 
4. L'Ajuntament destinarà els recursos necessaris per fer possible que, abans 
d'acabar l'any 2000, els ciutadans i ciutadanes de Manresa siguin atesos pel 
servei telefònic 010 de manera ininterrompuda. 
 
5. Durant l'any 2000, l'equip de govern elaborarà i executarà un Pla 
d'universalització de l'accés a internet. 
 
6. Abans d'acabar l'any 2000, l'equip de govern presentarà el Programa 
executiu d'aparcaments a la ciutat." 
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El senyor Teixeiro i Macipe explica que el Pressupost per a l'exercici 2000 està 
integrat pels Pressupostos individuals de les societats FORUM, S.A. i Aigües de 
Manresa, S.A. i el de l'Ajuntament de Manresa.  
La consolidació dels tres Pressupost és pràcticament la suma dels tres amb 
l'única excepció de l'eliminació de les participacions, en el nostre cas, les 
transferències corrents: 19,5 milions de pessetes i de capital: 143 milions de 
pessetes de l'Ajuntament a la societat FORUM, S.A.  
Per tant, el total d'ingressos consolidat és de 9.400 milions de pessetes i el total 
de despeses consolidades és de 9.230 milions de pessetes, amb una diferència 
de 170 milions de pessetes, que correspon al resultat de 80 milions de pessetes 
de la societat Aigües de Manresa i al volum d'amortitzacions també d'aquesta 
societat, ja que en les altres dues entitats encara no es practiquen amortitzacions.  
A continuació, farà la presentació individual dels tres Pressupostos. 
 
Pressupost de la societat FORUM, S.A.:  
 
Està format per dos documents: el Pressupost per a la totalitat de l'activitat que té 
previst desenvolupar la societat durant l'exercici 2000, per un total de 441 milions 
de pessetes, i el Pressupost de la despesa corrent, necessària per al 
manteniment de l'estructura que es requereix per dur a terme l'esmentada 
activitat, per un total de 27 milions de pessetes. 
Els dos Pressupostos es presenten equilibrats, ja que els ingressos són iguals 
que les despeses.  
Abans de comentar les xifres més significatives del Pressupost de FORUM, S.A., 
cal assenyalar que, amb l'exercici 2000 aquesta societat inicia una nova etapa o 
quadrienni, que reflecteix el compromís decidit de l'equip de govern en la seva 
implicació pel barri antic de la ciutat.  
El Pla d'actuació quadriennal 2000-2003, a més de donar continuïtat a les línies 
d'actuació que la societat FORUM, S.A. ha anat desenvolupant, d'acord amb les 
determinacions del Pla 1996-1999, reforça l'activitat de la societat obrint una nova 
línia d'actuació, amb la qual es pretén invertir directament sobre el patrimoni 
privat, a canvi de la cessió temporal del seu ús a favor de la societat FORUM, 
S.A.. L'objectiu d'aquesta nova línia d'actuació és doble: per una banda, ha de 
permetre augmentar el volum d'obres de rehabilitació en al nucli antic de la ciutat, 
ajudant-lo a avançar en el seu procés general de recuperació. Per una altra 
banda, la societat FORUM, S.A. disposarà transitòriament d'un parc d'habitatges 
per respondre a la demanda d'habitatges socials i a les necessitats de 
reallotjament que generen les actuacions urbanístiques, que promou la mateixa 
societat.  
Una altra de les novetats derivada de l'activitat d'aquesta societat és que, a partir 
del dia 1 de gener de l'any 2000, assumirà la gestió del parc d'habitatges de 
l'Ajuntament, integrant-la amb l'activitat que FORUM, S.A. desenvolupava amb 
l'explotació econòmica i el manteniment del conjunt d'edificis que, al llarg 
d'aquests anys d'activitat, ha anat adquirint. 
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Les actuacions que la societat FORUM, S.A. ha previst realitzar durant l'exercici 
2000 són les següents: rehabilitació de la Fàbrica Balcells, fase 2; rehabilitació del 
carrer Barreres, número 1; rehabilitació del carrer de Tahonas, número 18; 
renovació urbana de la plaça Immaculada, fase 2; renovació urbana de la unitat 
d'actuació Barreres, número 1; renovació urbana de la unitat d'actuació Barreres, 
número 5; residencial Bisbe Perelló; l'equipament primari del carrer Arbonés; 
l'acondiciament de la nova seu social del FORUM, S.A. i la promoció de sòl, 
habitatge i rehabilitació, la qual és una partida genèrica per fer front a una sèrie 
d'actuacions que encara no estan definides, preferentment per desenvolupar en 
el barri de les Escodines.  
Aquest Pressupost també preveu avançar o acabar d'amortitzar la totalitat del 
préstec hipotecari concertat per al finançament de l'obra de la promoció de l'edifici 
de la plaça Immaculada, número 3. 
Per al finançament de totes aquestes actuacions es compta, bàsicament, amb 
diferents línies de crèdit hipotecari, destinades principalment a finançar obres. 
També, com ja ha comentat abans, és molt important la subvenció de capital de 
l'Ajuntament de Manresa de 143 milions de pessetes. 
Com a complement a aquest finançament, es compta amb una subvenció de la 
Generalitat de Catalunya i amb ingressos provinents de la venda d'habitatges i 
d'edificis. 
El finançament de la compra d'unes finques de la unitat d'actuació Barreres, 
número 5 i de la indemnització de les activitats que s'hi desenvoluparan és 
singular. L'operació de compravenda es planteja com una permuta d'aquests 
béns i drets a canvi dels locals, que se situaran a la planta baixa de l'edifici que es 
construirà.  
Així tindrem, doncs, com a Pressupost de capital i, de manera sintetitzada, com a 
cost de les operacions previstes, el següent: compra de finques, 120 milions de 
pessetes; desnonaments, 10 milions de pessetes; enderrocs, 10 milions de 
pessetes; obres d'edificació, 197 milions de pessetes; despeses de promoció, 47 
milions de pessetes; amortització d'hipoteca, 34 milions de pessetes; i IVA 
suportat, 24 milions de pessetes, com a cost. Tot això suma els 441 milions de 
pessetes aproximadament, que ha explicat al començament.  
Els ingressos per finançar aquestes operacions seran els següents: subvencions 
de capital, 174 milions de pessetes, de les quals 143 seran de l'Ajuntament de 
Manresa i 31 de la Generalitat de Catalunya; es formalitzarà un préstec hipotecari 
de 182 milions de pessetes; unes vendes de 76 milions de pessetes; i uns 
ingressos per devolucions d'impostos de 10 milions de pessetes. Tot això suma 
també els 441 milions de pessetes, aproximadament. 
Pel que fa al Pressupost corrent, es detalla el conjunt de despeses, compres i 
serveis imputables al manteniment de l'estructura necessària per gestionar 
l'activitat que FORUM, S.A. té previst desenvolupar durant l'exercici 2000. 
Hi ha dues novetats importants, com ja ha explicat abans, que són la gestió dels 
habitatges que són propietat de l'Ajuntament i la inauguració d'una nova línia 
d'actuació, que pretén invertir directament sobre edificis de propietat privada, a 
canvi de la seva cessió temporal d'ús.  
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Aquest increment de l'activitat de FORUM, S.A. es reflecteix amb increments en 
les previsions de les despeses corrents, que afecten bàsicament les partides de 
sous i Seguretat Social i les relatives a l'administració i al  manteniment.  
En relació a la previsió d'ingressos, es compta amb un increment dels ingressos 
d'explotació, que es meriten en concepte d'arrendaments i amb un increment 
substancial de les subvencions a l'explotació, de l'Ajuntament de Manresa. Per 
tant, el total de despeses corrents és de 27,15 milions de pessetes, que es 
financen amb la subvenció de l'Ajuntament de Manresa, de 19,5 milions de 
pessetes; amb els ingressos dels arrendaments, per valor de 7,5 milions de 
pessetes; i amb la devolució d'impostos, per valor de 0,15 milions de pessetes. 
Considera que es tracta d'un pas qualitatiu important el contingut del Pressupost 
2000 per a la societat FORUM, S.A., amb una gestió significativa, més inversió, 
més complicitat amb el sector privat.  
L'equip de FORUM, S.A., amb criteris d'eficàcia, eficiència i economia, ha 
d'assumir el repte que suposa la gestió d'aquest Pressupost, de manera que, a la 
ciutat es visualitzi fefaentment l'interès que l'Ajuntament de Manresa té i demostra 
en el nucli antic de la ciutat.  
 
Pressupost de la societat Aigües de Manresa, S.A.:  
 
Seguint amb la mateixa línia de treball, aquest Pressupost està constituït pel 
Pressupost d'explotació i pel Pressupost d'inversió.  
El primer presenta un benefici d'explotació de 80 milions de pessetes, amb un 
increment del 4,16% sobre l'any anterior. 
Les xifres més significatives, explicades breument, són les següents: quant a les 
despeses netes, compres netes per valor de 334/335 milions de pessetes; 
despeses de personal, 518 milions de pessetes; despeses financeres, 14 milions 
de pessetes; tributs, 22,56 milions de pessetes; treballs i subministrament, 232, 
74 milions de pessetes; i amortitzacions, 90 milions de pessetes.  
Els ingressos són els següents: vendes per valor de 1.135 milions de pessetes i 
treballs realitzats per l'immobilitzat per valor de 130 milions de pessetes.  
Això representa un increment sobre les xifres de l'any anterior que va d'un 4% , 
2% o un 7,32% fins als més significatius, des del punt de vista de la massa que 
representen, que són les despeses de personal, que van fins a un 4,57%. 
De les vendes que ha explicat per valor de 1.135 milions de pessetes, 390 
corresponen a les vendes d'Aigües de Manresa, S.A., és a dir, un 34,32% del 
Pressupost d'ingressos, que suposa un increment respecte l'any anterior, del 
3,65%.  
El Pressupost de capital és de 257 milions de pessetes, és a dir, 58 milions de 
pessetes més que la previsió de la liquidació de l'any 1999, o un 29,10% més.  
També explicat de forma molt esquemàtica, les aplicacions d'aquest Pressupost 
de capital es concreten en el següent: immobilitzat de material, 200 milions de 
pessetes; immobilitzat immaterial, 8 milions de pessetes; i aplicacions per al 
reembossament de préstec, 48,43 milions de pessetes. 
Aquestes aplicacions tenen el seu origen en l'autofinançament de 170 milions de 
pessetes, dels quals 90 milions de pessetes provenen d'amortització i 80 milions 
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de pessetes de beneficis, i la necessitat d'un finançament aliè de 82 milions de 
pessetes.  
Donat que està previst un reembossament de capital dels préstecs vigents de 48 
milions de pessetes, el saldo net de finançament aliè per a l'any 2000 serà la 
diferència entre els 82 milions de pessetes i els reembossaments de 48 milions 
de pessetes, és a dir 33,5 milions de pessetes.  
D'aquests 208 milions de pessetes d'inversió es poden destacar els següents: la 
impermeabilització interior del dipòsit número 3, amb 7 milions de pessetes; la 
reparació de la coberta del dipòsit vell de la muntanya, amb 3,6 milions de 
pessetes; i, pel que fa a les instal.lacions tècniques, les elèctriques, amb 4,1 
milions de pessetes; elevadores, 11 milions de pessetes; instal.lacions de 
tractament, 4,35 milions de pessetes; i la part més significativa, que és una 
aposta important de futur, correspon a la xarxa de distribució, amb 95,28 milions 
de pessetes.  
La resta fa referència al telecontrol, amb 39 milions de pessetes; als laboratoris 
d'equip, amb 4,30 milions de pessetes; i als elements de transport, amb 13,90 
milions de pessetes.  
En resum, doncs, hi ha 50 milions de pessetes més d'inversió que l'any anterior 
per poder continuar amb les inversions que precisa cada any una empresa de 
serveis públics com ho és la societat Aigües de Manresa, S.A. i, més tenint en 
compte que el servei té al seu càrrec el subministrament d'aigua potable i la 
gestió dels proveïments. 
 
Pressupost de l'Ajuntament de Manresa:  
 
Per començar, retrocedirà una mica en el temps, per recordar els arguments 
bàsics que es van utilitzar, de manera intencionada, per desqualificar el 
Pressupost 1999 i, per extensió, la gestió econòmica. 
No ho fa amb intenció de revenja, sinó fonamentalment per dues raons: la 
primera per autoestima de l'equip de govern i també personal i la corresponent 
credibilitat pública, la qual és un actiu molt important i que tots tenen l'obligació de 
mantenir i, si és possible, incrementar. La segona raó, també molt important, és 
perquè en els darrers temps es parla amb certa freqüència de la modernització en 
l'Administració Pública i, evidentment, en l'Administració local. Quan parla de 
modernització en aquest camp no es refereix a la tecnològica, sinó a allò que els 
americans van aconseguir en el sector públic i que anomenen "reinvenció del 
govern", que suposa un antídot contra l'arrogància de la burocràcia.  
Un dels quatre conceptes en els quals es basa aquesta "reinvenció del govern" és 
en el desenvolupament de polítiques públiques que permetin l'aplicació de 
tècniques de resultats, de referents de qualitat, etc. Els americans també 
practiquen una altra cosa molt important, que anomenen "avaluació mediàtica". 
Ell desenvoluparà únicament l'avaluació dels ingressos, que és l'únic punt que es 
pot analitzar en aquests moments, a excepció de la participació de l'Estat en els 
ingressos. 
En el Pressupost 1999 es van preveure d'IBI urbana 1.224 milions de pessetes i 
la liquidació a 30 de novembre, que són les dades amb les quals ha treballat, 
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dóna 1.251 milions de pessetes, és a dir, 27 milions de pessetes més que els 
previstos al Pressupost. En concepte d'IAE empresarial, en el Pressupost de 
1999, es van consignar 364 milions de pessetes i la liquidació a 30 de novembre 
de 1999 ha estat de 397 milions de pessetes, és a dir, 33 milions de pessetes 
més. Pel que fa l'IAE professional, en el Pressupost de 1999 es van consignar 50 
milions de pessetes i en la liquidació a 30 de novembre de 1999, aquest import és 
de 49 milions de pessetes, és a dir, 1 milió de pessetes menys. En l'ICIO es van 
consignar 194 milions de pessetes, i en la liquidació de la mateixa data l'import 
per aquest concepte ha estat de 262 milions de pessetes, és a dir, 68 milions de 
pessetes més. Pel que fa a les llicències d'obertura i urbanístiques, malgrat que 
en el transcurs d'aquest mes poden variar, cal dir que per a les d'obertura es van 
consignar 89 milions de pessetes i en la liquidació a 30 de novembre de 1999 hi 
havia 76 milions de pessetes, és a dir, 13 milions de pessetes menys; i per a les 
urbanístiques la consignació va ser de 305 milions de pessetes i en la liquidació 
de la mateixa data, l'import és de 310 milions de pessetes, és a dir, 5 milions de 
pessetes més.  
Pel que fa a la taxa per a reserva d'aparcament, la consignació va ser de 126 
milions de pessetes i en la liquidació de la mateixa data, hi ha 118 milions de 
pessetes, és a dir, 8 milions de pessetes menys. 
En resum, doncs, en aquestes figures impositives que ha explicat, en el 
Pressupost 1999 es van consignar 2.352 milions de pessetes i la liquidació ha 
estat de 2.463 milions de pessetes, és a dir, 111 milions de pessetes més. 
Pel que fa a la participació de l'Estat, no la comentarà, ja que encara falten els 
moviments de desembre i, per tant, la comparació no és possible.  
Malgrat això, pot manifestar, gairebé amb tota certesa, que en aquesta partida, 
per diverses raons, s'obtindran menys ingressos que els pressupostats i aquests 
111 milions de pessetes, juntament amb altres, formaran part del resultat total 
d'ingressos corrents.  
En qualsevol cas, la perversió del sistema està en recolzar-se en un càlcul 
individual, de concepte en concepte, tenint en compte que la desqualificació s'ha 
d'analitzar en el seu conjunt.  
L'equip de govern presenta per a l'any 2000 un Pressupost equilibrat, en el qual 
l'import dels ingressos és el mateix que el de les despeses, per un total de 7.675 
milions de pessetes, que representen un increment de gairebé el 14% respecte el 
Pressupost de 1999.  
Amb una economia sanejada a 31 de desembre de 1998 hi havia un dèficit de 45 
milions de pessetes i, amb moltes possibilitats que a 31 de desembre de 1999 
aquest dèficit es convertirà en superàvit, de manera que es pugui reinvertir en 
projectes i en gestió municipal, ha arribat el moment de fer un Pressupost 
important, expansiu, postelectoral i respecte el qual l'equip de govern considera 
que és el que la ciutat necessita per efectuar un salt calculat i planificat cap 
endavant per possibilitar el creixement i la renovació  de la ciutat. 
Les coordenades economicopolítiques en les quals s'incardina el Pressupost 
de l'any 2000, són les següents: 
En primer lloc, el model, segons pressupost corrent. Subratllant les 
contribucions especials, per tractar-se d'un ingrés que no és de lliure 
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disponibilitat, tenim, com a Ingressos Corrents 5.482 milions de pessetes, que 
suposen un increment del 7,32% respecte el Pressupost de 1999. En Despeses 
Corrents, 4.941 milions de pessetes, que suposen un increment del 9,17%, 
respecte el Pressupost de 1999. En Despeses Ordinàries, 5.455 milions de 
pessetes, que suposen el 9,80% més que en el Pressupost de 1999. 
Això determina un estalvi brut de 541 milions de pessetes i un estalvi net 
pràcticament testimonial de 27 milions de pessetes. 
La segona coordenada és l'estat d'origen i aplicació de fons. 
El Pressupost Corrent 2000 preveu un increment de fons per un total de 374 
milions de pessetes, dels quals 241, provenen d'impostos directes; 45,5, 
d'impostos indirectes (ICIO); 45, de taxes i altres ingressos; 37,6, de 
transferències corrents; 5, d'ingressos patrimonials; i 13 d'estalvi, equivalent a 
l'ingrés d'interessos financers.  
Com és sabut, una part bastant inferior al 50% és conseqüència de les 
Ordenances Fiscals i la resta ho és de la gestió tributària i d'estimació del 
creixement vegetatiu. 
Dels 374 milions de pessetes se n'apliquen 310 a despeses de personal; 96, a 
despeses de béns corrents i serveis; i 22, a transferències corrents. 
Per entendre l'increment en les despeses de personal del Pressupost, cal 
homogeneïtzar les xifres, ponderant l'efecte dels plans ocupacionals, ja que en 
el Pressupost de l'any 2000 hi ha una xifra significativament molt superior a la 
del Pressupost de 1999. Cal recordar que aquest increment està compensat 
amb l'augment paral.lel en subvencions. En conseqüència, mentre que en el 
Pressupost de 1999 els plans ocupacionals estaven dotats amb 102 milions de 
pessetes, en el de l'any 2000, ho estan amb 185 milions de pessetes.  
També destaca la constitució d'una provisió de 40 milions de pessetes, com a 
marge per a una posterior política retributiva. En aquest punt del 
desenvolupament de la presentació del Pressupost 2000, li és grat expressar 
en aquesta Sala i d'una manera molt especial al personal de l'Ajuntament que 
hi és present, el següent: en primer lloc, en el Pressupost de l'any 2000 hi ha 
una consignació de 40 milions de pessetes, és a dir, un 2% complementari al 
2% previst, per a una posterior disponibilitat. En segon lloc, considerant la 
presumpció, bastant raonada, d'un superàvit al final d'aquest exercici, l'equip de 
govern es compromet a incrementar la consignació anterior amb 40 milions de 
pessetes més, amb càrrec al superàvit de l'exercici. En tercer lloc, l'equip de 
govern té la ferma i clara voluntat de complir el compromís de la valoració dels 
llocs de treballs, del Catàleg i del Conveni. En quart lloc, hi ha una expectativa 
raonable que l'entorn legal, Llei d'acompanyament del Pressupost, política 
salarial de l'Administració, IPC desbordat respecte a les seves previsions, etc., 
afavoreixin la interpretació que l'equip de govern vol donar, per complir amb la 
major facilitat el compromís adquirit a l'apartat anterior. En cinquè lloc, en 
qualsevol cas, i tenint en compte que el règim econòmic del personal 
s'emmarca dins de la regidoria d'Hisenda, aquesta regidoria ha demostrat 
recentment en diversos temes el seu compromís, malgrat que ho hagi fet en 
temes més senzills, de buscar solucions tècniques que permetin resoldre, amb 
imaginació, els problemes que apareguin. En sisè lloc, cal dir que la política de 
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sanejament, que ha permès passar de 1.130 milions de pessetes de dèficit a 
l'any 1994, a superàvit a l'any 1999, no s'ha basat, en cap moment, en 
l'aplicació d'una política salarial. No obstant això, malgrat l'apreciable 
creixement teòric de les despeses de personal, la seva consignació respecta el 
model d'aquests darrers anys. Així, les despeses de personal sobre el total de 
les despeses ordinàries es poden apreciar en la seqüència següent: al 1997, 
les despeses de personal van representar el 44,87% del total de les despeses 
ordinàries; el 1998, el 46,49%; al 1999, el 45,19% i al 2000, el 46,85%. Aquesta 
ràtio és possiblement elevada i, per tant, cal treballar per ser més eficients, 
però cal tenir en compte que està en una línia semblant que a la de l'exercici de 
1998. 
Per les seves característiques i per la seva significació numèrica, cal destacar, 
dins del cas de  l'origen i aplicació de fons, la posició de la participació de 
l'Estat en els ingressos locals: en el pressupost de 1999, es van consignar 
1.360 milions de pessetes, als quals, pel desenvolupament de l'exercici, no 
s'arribarà; en el pressupost del 2000, s'han consignat 1.250 milions de 
pessetes, és a dir, 110 menys que en el 1999, la qual cosa respon a l'evolució 
de la política restrictiva que pateixen els ajuntaments, amb la finalitat de forçar 
l'equilibri pressupostari.  
La tercera coordenada és la política d'endeutament que comporta o implica el 
Pressupost 2000. Si es projecten les magnituds relacionades amb 
l'endeutament a 31 de desembre de l'any 2000, obtindrem l'estimació següent: 
el capital pendent d'amortitzar a 31 de desembre de 1999, serà de 3.921 
milions de pessetes, el qual serà una mica inferior, ja que se n'haurà amortitzat 
una part durant aquests darrers dos mesos; el préstec d'inversions del 2000, 
serà de 787 milions de pessetes; i l'amortització de l'any 2000 serà de 514 
milions de pessetes. Això determina un saldo de 4.194 milions de pessetes, els 
quals representen respecte el ingressos corrents, que són 5.482 milions de 
pessetes, un percentatge d'endeutament del 76,50 %. Pot garantir, per l'anàlisi 
d'altres ajuntaments, que són líders en aquest tema, que es tracta d'una bona 
ràtio pressupostària. És obvi que en aquestes dades s'inclouen els actuals 560 
milions de pessetes del préstec del Casino. 
Si s'acompanya aquest càlcul amb el càlcul de la ràtio de la càrrega financera, 
obtindrem una visió completa de la política d'endeutament.  
A 31 de desembre de l'any 2000, i a tipus d'Euribor actual, tindríem una càrrega 
financera del 12, 61% i, considerant la possible evolució a l'alça de l'Euribor del 
0,50%, arribaríem a una càrrega financera del 13,20%. 
Per tant, en resum, pel que fa a la política d'endeutament, les xifres 
desqualifiquen per elles mateixes qualsevol altre tipus de comentari: un 76, 
50% de préstec sobre ingressos corrents, per un 13,20% de càrrega financera. 
Això, amb l'evolució de l'Euribor o del Mibor. 
Superat, doncs, el dèficit i amb aquest endeutament, estem en condicions 
economètriques de fer el salt qualitatiu que ha explicat anteriorment. 
La quarta coordenada fa referència a l'anàlisi funcional. Prescindint de les 
posicions de personal i d'inversions, les quals precisen una anàlisi individual, 
funcionalment, es poden destacar dins del Pressupost les funcions següents: la 
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regulació comercial és la que experimenta el major creixement percentual, que 
és del 68,24%; en l'Habitatge i l'Urbanisme, és del 66,46%; en Seguretat i 
Protecció civil, és del 22,83%; en òrgans de govern, és del 14,52%; en Cultura, 
és del 12,61% i en Infraestructures bàsiques i Transports és del 10,53%. 
Per situar-se en aquesta línia, que ell creu que és el futur dels referents de 
qualitat i de lideratge en els indicadors, explicarà el que s'inverteix en renovació 
de la ciutat. En aquest sentit, es pot utilitzar la següent relació: en el Pressupost 
1999, la despesa ordinària per habitant ha estat de 77.379 pessetes. És a dir, 
hi ha hagut una inversió en renovació de 77.379 pessetes per habitant a 
Manresa. En els ajuntaments semblants al de Manresa, malgrat no siguin el 
referent ideal, aquesta xifra ha estat de 88.699 pessetes per habitant. En el 
Pressupost de l'any 2000, serà de 84.575 pessetes, que suposa un increment 
del 9,20%, que permetrà reduir la diferència que ens porten.  
La cinquena i darrera coordenada fa referència a la política d'Inversions. El 
volum d'Inversions és de 2.219 milions de pessetes. Deduint els 169,2 milions 
de pessetes d'inversions procedents de l'any 1999, tenim un saldo d'inversions 
netes de 2.049 milions de pessetes. 
Aquest ambiciós pla d'inversions ve condicionat, en part, pel pla d'inversions 
d'altres Administracions i existeix una expectativa raonable de compliment. 
Aquest pla d'inversions incorpora, fonamentalment, el repte d'una capacitat de 
gestió en sintonia amb el seu volum de 2.219 milions de pessetes i, alhora, 
requerirà un bon treball de pressió política sobre les altres Administracions, i en 
aquesta tasca poden col.laborar els grups de l'oposició. 
Aquestes inversions netes es financen de la manera següent: amb recursos 
ordinaris el 2,51%; amb préstecs el 36,79%; amb contribucions especials el 
13,10%; amb quotes d'urbanització el 8,66%; amb subvencions el 22,64% i 
amb alienacions el 16,32%.  
Aquest finançament determina que amb 806 milions de pessetes que destina 
l'Ajuntament s'obté una inversió induïda de 1.244 milions de pessetes. És a dir, 
s'entén que, per cada pesseta de l'Ajuntament s'obté una inversió induïda 
d'1,55 pessetes. Cal aspirar a millorar aquesta ràtio, ja que no és absolutament 
satisfactòria. S'ha retrocedit respecte al Pressupost de 1999, en el qual aquesta 
inversió induïda era de 2,17 pessetes, però s'ha millorat respecte el de 1998, 
en el qual era d'1,39 pessetes i també respecte el de 1997, en el qual era 
d'1,20 pessetes.  
Aquests recursos del Pressupost de l'any 2000 es visualitzaran en les vuit 
grans línies d'actuació següents: primer, per a una ciutat del coneixement; 
segon, per a una ciutat per a totes les persones; tercer, per a una ciutat activa i 
emprenedora; quart, per a una ciutat sostenible i amb un entorn de qualitat; 
cinquè, per a una ciutat en renovació; sisè, per a una ciutat en creixement; 
setè, per a Manresa i el territori; i vuitè, per a un Ajuntament eficaç, eficient i 
proper als ciutadans.  
Sense entrar massa en detalls, sí que voldria explicar les inversions més 
significatives: 
Pel que fa a la ciutat del coneixement, es reforçarà tècnicament la regidoria 
d'Ensenyament; s'incrementarà l'esforç en manteniment i la nova inversió en 
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les escoles públiques, per un total de 31 milions de pessetes, i es construirà un 
nou parvulari a l'escola de Sant Ignasi amb una inversió de 35 milions de 
pessetes. Es continuarà el projecte universitari a l'espai de l'antic  l'Escorxador, 
per al qual es preveu un inversió de gairebé 94 milions de pessetes per a la 
construcció de la nova seu de la FUB.  
Per al desenvolupament del Pla d'equipaments culturals, el Pressupost preveu 
una inversió de 100 milions de pessetes, que es destinaran a la planta baixa i 
entresòl de l'edifici del Casino, que es convertirà en un centre cultural. 
S'invertiran també 191 milions de pessetes per iniciar la rehabilitació de l'edifici 
del Kursaal i es farà una inversió en el Pressupost de la societat FORUM, S.A. 
per continuar amb la construcció del nou Conservatori de música a l'edifici de 
l'antiga Fàbrica Balcells.  
Quant a la ciutat per a totes les persones, es realitzarà una inversió destinada a 
la creació d'habitatges públics per a joves, a través de la societat FORUM, S.A., 
i de la Generalitat de Catalunya. Es promouran iniciatives i espais per a 
l'autoorganització juvenil, amb una aportació de 8,4 milions de pessetes, per a 
la finalització i l'equipament del Casal de joves del barri antic.  
Per contribuir a millorar la qualitat de vida de la gent gran, el pressupost 
preveu, fonamentalment, un augment significatiu del servei d'assistència 
domiciliària i altres serveis necessaris per a la gent gran i les seves famílies. 
Per a aquests serveis es passarà de 41 a 50 milions de pessetes. Per a millorar 
el servei i l'assistència de la gent gran de les residències municipals, s'aplicarà 
un increment de 45 a 49 milions de pessetes.  
Es preveu una inversió a la ciutat per a totes les persones, de 22 milions de 
pessetes, per a la construcció de 200 nínxols. Per completar la dotació 
d'equipament esportius públics, es preveu una inversió de 107 milions de 
pessetes per continuar la Fase I del projecte de reforma de les Piscines 
Municipals. Per contribuir a la solidaritat i a la cooperació, el Pressupost preveu 
l'aportació del 0,7% del recursos propis, que suposaran 24 milions de pessetes.  
En relació a la ciutat activa i emprenedora, cal destacar un total de 87 milions 
de pessetes, que s'invertiran en l'Escola taller, per finalitzar la rehabilitació 
d'una ala de l'edifici de la Casa Caritat; també s'invertiran 59 milions de 
pessetes en diversos programes d'inserció laboral, vinculats a l'ocupació; i 99 
milions de pessetes per a diversos plans d'ocupació, promoguts per la 
Generalitat de Catalunya. 
Per potenciar Manresa, com a capital comercial i de serveis, el Pressupost 
preveu 8 milions de pessetes, per a la redacció del Pla d'Ordenació dels Espais 
Comercials (POEC); 5 milions de pessetes per a la senyalització del centre 
comercial i 3 milions de pessetes per a la seva dinamització; així com 9 milions 
de pessetes per a altres despeses, com són ara, el suport a les fires 
comercials, etc. 
Per a la creació de sòl de qualitat per al desenvolupament de noves activitats 
econòmiques, el Pressupost preveu una aportació de 22 milions de pessetes, 
que es destinaran al desenvolupament de la futura àrea comercial i de serveis 
dels Trullols. 
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Per a una ciutat sostenible i amb un entorn de qualitat, el Pressupost preveu 
una aportació de 18 milions de pessetes, per acabar la construcció de la 
Deixalleria i una altra de 23 milions de pessetes, per fer front al cost del seu 
funcionament. 
Es preveu també una inversió de 52 milions de pessetes, per a la 
modernització de l'enllumenat públic i un increment de l'11% en la dotació del 
transport públic urbà de viatgers, que passa de 90 a 100 milions de pessetes. 
Per millorar l'entorn urbà, el Pressupost preveu un increment substancial de les 
despeses de manteniment, que passen de 56 a 72,6 milions de pessetes i 
aportacions per a espais verds, que seran, per una banda, de 12 milions de 
pessetes per a la zona verda del Comtals, i, per una altra banda, de 2,3 milions 
de pessetes per al Parc de Can Font. 
Pel que fa a la ciutat en renovació, hi haurà una aportació de capital a la 
societat FORUM, S.A., de 142 milions de pessetes. S'invertiran 26 milions de 
pessetes en la renovació del carrer de Santa Llúcia; 34 milions de pessetes per 
a la renovació de les places del barri antic, prioritzant la plaça Clavé; 50 milions 
de pessetes per a la renovació de la plaça de Puigmercadal; i es continuarà 
amb la rehabilitació de l'edifici de l'antiga Fàbrica Balcells, en la qual la societat 
FORUM, S.A., preveu invertir 31 milions de pessetes. Per a la promoció 
d'habitatges públics assequibles, aquesta societat també preveu realitzar una 
inversió en la rehabilitació d'un edifici de vuit habitatges situat al carrer 
Tahonas, i un altre de tres habitatges situat al carrer Barreres. 
Per garantir l'existència de places d'aparcament en l'entorn del barri antic de la 
ciutat, el Pressupost preveu la destinació dels recursos necessaris per a la 
realització dels estudis de viabilitat, que permetran sotmetre a concurs públic la 
concessió de dos grans aparcaments per a l'any 2000. 
Pel que fa a la ciutat del creixement, es preveu la urbanització dels carrers Dr. 
Fleming, Balmes, Font del Gat, Ramon Iglesias i el sector II de les Bases de 
Manresa. Per millorar la connexió de la barriada Mion amb la ciutat i permetre 
el seu creixement, el Pressupost preveu la inversió de 100 milions de pessetes 
per a la urbanització del Polígon I del Pla dels Ametllers i 50 milions de 
pessetes per a la urbanització del carrer Callús.  
Es destinaran 132 milions de pessetes per a la transformació d'altres punts 
importants de la ciutat i, en concret, per a la urbanització del carrer Carrasco i 
Formiguera; 65 milions de pessetes per a l'avinguda de Francesc Macià; 31 
milions de pessetes per al carrer Llobregat; 30 milions de pessetes per a la 
urbanització del carrer de Pep Ventura; i 15 milions de pessetes per a diverses 
millores.  
En relació a l'Ajuntament eficaç i proper als ciutadans, es preveu la dotació de 
57 milions de pessetes en la reforma de la Casa Consistorial, per millorar la 
seva accessibilitat; i una inversió de 17 milions de pessetes per reformar i 
dignificar el Saló de Sessions.  
També es preveu una inversió de 30 milions de pessetes per a la creació i 
modificació de llocs de treball, per reforçar l'estructura i permetre, així, la gestió 
d'un projecte i un pressupost més ambiciós.  
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S'aplicarà una dotació més elevada per als programes d'activitats de les 
associacions de veïns, la qual passa de 6,7 a 8 milions de pessetes. 
Per acabar, voldria explicar que, juntament amb el Pressupost, també 
s'aproven les seves Bases d'execució. El Pressupost 2000 preveu en el seu 
articulat de les Bases dues modificacions respecte el Pressupost 1999, que 
afecten l'article 7è. referent a Transferències de crèdit. S'eleva d'1.000.000 de 
pessetes a 2.500.000 les facultats de l'alcalde en matèria de modificacions 
pressupostàries dins de la mateixa subfunció. En l'article 13, referent a 
l'autorització de despeses, es tracta d'adequar l'article a la normativa actual.  
Finalitzarà la seva presentació amb una reflexió que reflecteix encertadament el 
que és aquest Pressupost: és fàcil elaborar un bon Pressupost, però és difícil 
fer un Pressupost just, i aquest és un Pressupost just, que ha de satisfer els qui 
participen en ell i també ha de servir per acostar aquests participants als qui 
estan més lluny.  
 
El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i diu que començarà la seva 
intervenció amb la defensa de les esmenes que ha presentat el GMPP. 
Aquestes esmenes van vinculades molt directament a la figura de la persona, si 
bé és cert que, qualsevol element que incideixi en el desenvolupament de la 
ciutat, afecta i vincula el benestar dels ciutadans. 
El GMPP ha presentat les esmenes perquè considera que els elements als 
quals fan referència no estan inclosos en el Pressupost, i estan vinculats al 
benestar de les persones. 
Totes elles representaran, en diferent grau i dins de l'apartat que els 
correspongui, la vinculació al benestar social, econòmic i cultural. 
La primera, segona i tercera esmena impliquen directament la incentivació de la 
creació de llocs de treball i expressen, si més no, la voluntat d'aquesta 
Administració d'aportar un petit gra de sorra en la lluita contra l'atur. En concret, 
es tracta de la subvenció de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) en els 
elements que creïn llocs de treball i amb diferent grau de la subvenció en funció 
del nombre de llocs de treball creat. Aquesta mesura no suposa la creació de 
cap figura especulativa i de greuge envers a altres actors passius, que 
contribueixen amb el pagament de la seva quota de l'IAE, ja que, en definitiva, 
es tractaria de donar un cop de mà als grups socials més afectats per l'atur, és 
a dir, majors de 45 anys, persones amb discapacitats, joves i dones, ja que es 
parla de contractació fixa i estable. 
La quarta esmena fa referència a la sostenibilitat del nostre entorn. Com és 
sabut, les activitats empresarials tenen una relació molt directa amb la 
sostenibilitat d'una ciutat i el seu entorn. El GMPP pretén amb aquesta esmena 
recollir la sensibilitat envers la promoció de mesures mediambientals i d'estalvi 
energètic, a través d'auditories o bé de plans adreçats a les empreses que, 
recollint i fent seus aquests paràmetres, volen incidir positivament en un entorn 
més agradable i no degradat. Per això, el GMPP dóna suport a aquest tipus 
d'iniciatives, proposant la bonificació del 15% de l'IAE. 
La cinquena esmena fa referència a un dels patrimonis arquitectònics més 
importants de la nostra ciutat. Malgrat no ser de titularitat pública, considera 
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que es tracta d'un dels elements més emblemàtics de la ciutat, que dóna una 
visió de la nostra història com a ciutat i el seu bagatge cultural ha de ser 
adequadament explotat, a través de promocions turístiques i no només de 
caràcter religiós, sinó també de caràcter lúdic, cultural i comercial.  
No podem negar que interessa mantenir en forma l'edifici de la Seu i, una de 
les maneres de fer-ho és incidint-hi econòmicament, alhora que s'intenta 
sensibilitzar amb fets els ciutadans i provocar que el seu propietari també ho 
faci amb les aportacions econòmiques necessàries per a la restauració de 
l'edifici. 
La sisena esmena fa referència al fet, celebrat per tots, que Manresa sigui una 
de les ciutats punteres en espectadors de teatre. És evident que el fet que els 
ciutadans assisteixin al teatre, és mèrit d'una programació adequada i 
professional, però també ho és del fet que alguns dels noms del món de 
l'espectacle i algunes companyies significatives siguin de Manresa. Això 
significa quelcom més que una afecció esporàdica. Hi ha algun element que 
mou a molts ciutadans a optar per aquest món professional i a Manresa no hi 
ha cap centre que pugui oferir l'ensenyament adequat d'aquesta laboriosa 
carrera. Per això, el GMPP demana la creació d'una escola de teatre, que vagi 
creixent en funció de les seves necessitats.  
La setena esmena fa referència a la iniciativa de crear un centre ocupacional 
de professionals lliberals, que ja funciona en altres ciutats. Quan una persona 
acaba la seva carrera té moltes dificultats per trobar feina o per establir-se amb 
unes mínimes garanties d'èxit. És obligació de qualsevol Administració intentar 
crear les inèrcies adequades perquè es produeixin activitats econòmiques, que 
beneficiïn, de manera mútua el creixement de la ciutat. El professional, perquè 
té uns mínims per poder assolir l'èxit, i l'Administració, que acull iniciatives 
econòmiques, que redundaran en benefici de la ciutat, per diverses partides. 
Per això, el GMPP considera que valdria la pena crear aquest centre, on es 
podrien donar les circumstàncies de creixement, de la mateixa manera que en 
els centres ocupacionals CERCA, però essent molt més agosarats i apostant 
pels nostres joves, que són el nostre futur.  
Per tot el que ha exposat, demana el suport a les esmenes presentades pel 
GMPP, les quals pràcticament no modifiquen l'import total del Pressupost a 
excepció de la cinquena i sisena. Aquestes esmenes representen uns canvis 
de partides d'un 0,2% del total del Pressupost. 
Entrant en el fons del Pressupost, respecte el document que presenta l'equip 
de govern per a l'any 2000 i que també ha presentat, de manera evident i 
al·legòrica en els mitjans de comunicació com el Pressupost més ambiciós, ell 
es pregunta: ambiciós perquè?, per les seves xifres?, perquè s'incrementa en 
1.000 milions de pessetes, o perquè serà el primer del nou mil.leni? 
Contrasta, però, amb les explicacions que s'han donat en diferents Consells de 
participació ciutadana als quals ell ha assistit, ja que, sí bé és cert que es 
pretén presentar aquest Pressupost com a un dels projectes més ambiciosos, 
en aquestes comissions es veia que el creixement pressupostari no afectava 
als Consells de participació i que les xifres continuaven essent les mateixes 
que en l'any anterior. Així, no és d'estranyar que els agents socials implicats 



 41

directament en aquest Ajuntament, a través dels Consells de participació 
ciutadana, estiguin cada vegada més desencisats i, per tant, no visquin amb la 
il.lusió que caldria la seva contribució al creixement i a la potenciació de la 
ciutat. 
L'equip de govern presenta un Pressupost de 7.675 milions de pessetes, és a 
dir, 969 milions de pessetes o un 14,45%, més que l'anterior. 
Pel que fa als ingressos del Pressupost de l'any 2000, cal apuntar que 
l'increment ve donat pels impostos directes i indirectes, així com per les taxes, 
els quals representen 4.220 milions de pessetes, és a dir, un 55% dels 
ingressos del Pressupost. Respecte l'any anterior hi ha hagut un increment de 
488 milions de pessetes, que és una xifra molt important a la qual s'haurà de 
recórrer més endavant per intentar buscar una explicació a l'increment en 969 
milions de pessetes del Pressupost de l'any 2000. 
Possiblement, la recaptació d'aquests diners s'ha produït gràcies als 
increments desproporcionats i inadequats durant els darrers quatre anys, en 
què els impactes inflacionistes reals han estat per sota dels increments, fins i 
tot, si es comparen amb els de Catalunya, i que s'han produït sota l'excusa de 
la contenció duta a terme en anys anteriors. 
En el capítol de despeses hi ha tres elements que han cridat l'atenció al GMPP: 
un d'ells és el capítol corresponent al personal, que s'ha incrementat en un 
11%, però el sorprenent és que aquest augment és degut a l'augment de les 
gratificacions, retribucions dels polítics i dels seus càrrecs de confiança. 
Aquests diners no estan dirigits directament al servei dels ciutadans, sinó que 
estan destinats a serveis interns de l'Ajuntament. El segon element és el 
referent a la baixa reducció que s'ha produït en la despesa financera, i més si 
es té en compte la retallada d'interessos que s'ha generat en els darrers anys 
en el mercat financer. La qual cosa fa suposar que, malgrat que no hi hagi 
manca de professionalitat en la negociació dels crèdits, el deute a mig i llarg 
termini creixerà, ja que tota l'actuació d'aquesta Administració durant l'any 
vinent, s'haurà de fer, fonamentalment, a través de crèdits bancaris. 
El tercer element és el que fa referència al capítol d'inversions reals, el qual 
augmenta en un 68% respecte l'any anterior, que suposa més de 754 milions 
de pessetes. Per tant, en total aquest capítol és de 1.854 milions de pessetes. 
És sorprenent, però, que en aquest Pressupost es veuen reflectides partides 
que ja existien en l'anterior i és curiós adonar-se que, malauradament, ell va 
manifestar en aquest Ple la seva incredulitat respecte a la viabilitat del que es 
presentava. Com ha explicat el regidor d'Hisenda, en el capítol d'ingressos, 
l'equip de govern ho va encertar, però, com sempre, en el d'Inversions reals, es 
va equivocar, tenint en compte que l'any passat només es tractava de 1.100 
milions de pessetes. Però això, vol que se'l cregui quan diu que lamenta 
profundament la no concreció de l'any anterior, i segurament que tampoc es 
complirà el que ara es proposa. Sap greu perquè, en el fons, aquest fet 
representa una gran manca de previsió real i una falta absoluta de criteris i de 
projectes tangibles. És molt estrany que l'equip de govern no sàpiga fer realitat 
el seu Pressupost, quan, en definitiva, els recursos ordinaris signifiquen tan 
sols 50 milions de pessetes, és a dir, un 2% aproximadament; i en el capítol 
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d'Inversions reals les contribucions especials i les quotes d'urbanització 
representen un 32% del Pressupost, als quals, si s'afegeix la concessió de 
préstecs bancaris, que signifiquen un 40%, sorprèn la manca de gestió de 
l'equip de govern per fer realitat els Pressupost pel que fa a Inversions reals, ja 
que l'any passat es va presentar el mateix que aquest any, amb els mateixos 
paràmetres.  
Pagant els ciutadans, no hauria de costar gens fer realitat aquest Pressupost 
d'Inversions reals.  
Els elements que ha exposat poden semblar crítica destructiva, però no és més 
que la intenció del GMPP d'intentar obrir una escletxa de racionalitat i de seny 
en l'equip de govern, el qual, en qüestions trivials com és ara la contractació 
d'un espectacle, trontolla i se sent afectat el suposat pacte estable d'equip de 
govern.  
El GMPP detecta seriosos problemes de plantejament estratègic, que afectaran 
el futur i el creixement de la ciutat, ja que l'equip de govern segueix, any rere 
any, una línia d'actuació fantasiosa i elucubradora sobre el paper, i, en canvi, 
és incapaç de dur terme una bona gestió en els projectes reals. 
El GMPP vol evitar que la ciutat vegi "passar el tren" per davant seu sense 
remei. Per això, demana a l'equip de govern que faci una política seriosa, 
responsable, i moralment i èticament consumible per tota la ciutat; i no una 
política de somnis i d'il.lusions, els quals, malgrat ser importants i necessàries, 
respectivament, no poden ser els únics fonaments de les propostes de l'equip 
de govern i del Pressupost que presenta.  
El GMPP demana concreció, projectes i realitat de gestió. Per això, tenint en 
compte els precedents dels anys anteriors, és impossible que el GMPP doni 
suport al projecte de Pressupost. 
 
El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i diu que possiblement els dos 
moments políticament més importants de la legislatura d'un Ajuntament són el 
de l'aprovació del Pressupost i el de l'aprovació de les Ordenances fiscals. 
En aquest Ple, l'Ajuntament de Manresa es troba davant d'un moment 
important, ja que s'aprova el Pressupost. 
Ha escoltat amb atenció l'explicació del regidor d'Hisenda i li agraeix el seu 
esforç de resumir en tres quarts d'hora els Pressupostos de les dues societats 
municipals FORUM, S.A. i Aigües de Manresa i el de l'Ajuntament de Manresa, 
però ha de dir a l'alcalde que l'explicació del senyor Teixeiro, a excepció de 
l'última part, ha estat una justificació política d'aquest Pressupost. 
S'ha quedat amb la frase que ha dit el senyor Teixeiro al final de la seva 
explicació referent al fet que és difícil elaborar un Pressupost just, i suposa que 
encara ho ha de ser més tenint en compte que l'equip de govern està format 
per diferents grups polítics i que es porta a aprovació el Pressupost en un 
moment en què l'equip de govern ha manifestat als mitjans de comunicació que 
li havia agradat tenir un programa d'actuació municipal per a aquest quadrienni, 
és a dir, tenir un projecte de legislatura per a la ciutat. 
Davant d'aquest fet, el GMCIU entén que l'aprovació d'aquest Pressupost 
condicionarà posteriorment el que podria ser el programa municipal. També 
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considera que hi ha hagut prou temps per preparar-lo des del dia de les 
eleccions, tenint en compte que ja han passat sis mesos des de la formació de 
l'equip de govern. Potser l'equip de govern s'ha preocupat més de fer actes de 
representació o de sortir a la foto, que no pas de fer gestió.  
Malgrat tot, el GMCIU farà alguns comentaris respecte a la seva opinió sobre el 
Pressupost. 
Considera que amb aquest Pressupost es demostra una manca de sensibilitat 
respecte a dues qüestions, que són, per una banda la promoció de la ciutat, i, 
per una altra, el servei a les persones.  
El GMCIU entén per promoció de la ciutat, l'esforç que hauria de fer l'equip de 
govern en tot el que fa referència a la política industrial, el turisme i el comerç. 
Considera que s'ha avançat en el tema del comerç, ja que hi ha inversió i diners 
per elaborar el POEC, i hi ha una sèrie d'aportacions, de les quals el GMCIU 
se'n sent partícip, que han permès que aquest tema pugui tirar endavant.  
De la lectura del Pressupost creu que es pot prestar més atenció al creixement 
d'alguna partida de lliure disposició de l'equip de govern, que no pas a d'altres 
per promocionar la ciutat, com són ara les corresponents al turisme i a la 
indústria. En aquest sentit, cal dir que el Pressupost creix en un 14,5% 
aproximadament, però les partides destinades al servei a les persones només 
ho fan en un 6%. Amb això, l'equip de govern demostra una certa insensibilitat 
social, malgrat que vulgui portar una etiqueta de progrés, davant de temes com 
les drogodependències o l'ajuda a les persones discapacitades. 
Voldria recordar un tema ja exposat pel GMCIU en el Ple en què es van 
aprovar les Ordenances fiscals. Es tracta de l'Impost sobre vehicles de tracció 
mecànica, respecte el qual va preguntar quina era la causa de l'augment en els 
vehicles de tracció a les quatre rodes. Una de les justificacions exposades pel 
regidor va ser que els diners que es recaptarien amb aquest Impost servirien 
per millorar, si calia, la xarxa viària de la ciutat. El GMCIU, amb il.lusió, amb 
esperança i desitjant que fos així, ha buscat aquest concepte al Pressupost i ha 
observat, amb sorpresa, que l'augment que s'aplica a aquesta partida és tan 
sols el 30% del que es recaptarà de més amb aquest Impost, segons el 
projecte de Pressupost i no segons el tancament de Pressupost de l'any 1999, 
que es veurà l'any 2000. 
Per tant, al GMCIU li sap greu que l'equip de govern no hagi dit totalment la 
veritat en relació a aquest tema.  
Per acabar, voldria fer la reflexió següent: l'equip de govern aprovarà avui 
aquest Pressupost, espera que amb la inclusió d'alguna de les esmenes 
presentades pel GMCIU, que no té en compte el futur, ja que s'elabora en un 
moment de bonança econòmica o de "vaques grosses", sense tenir en compte 
que en el futur pot venir un moment de "vaques flaques", com és normal, 
d'acord amb els cicles de l'economia. L'augment de l'endeutament 
d'aproximadament 200 milions de pessetes pot afectar en el futur l'Ajuntament, 
deixant apart el tema de les moratòries que hi ha en la renegociació d'alguns 
crèdits. 
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Pel que fa a les dues esmenes del GMCIU en relació al Pressupost, voldria fer 
alguns comentaris, deixant clar que el sentit del seu vot estarà condicionat per 
la sensibilitat de l'equip de govern respecte a les seves esmenes.  
La primera de les dues esmenes del GMCIU està plenament quantificada i 
conté tres punts: un referent al tema de la Seu, destinant-hi un import de 20 
milions de pessetes; un altre, en relació al tema del medi ambient, respecte el 
qual es demana que es destinin 8 milions de pessetes per al desenvolupament 
del projecte del Parc del Puigberenguer i 2 milions de pessetes per a la 
realització de campanyes de sensibilització envers el medi ambient; i un altre 
referent a la proposta d'incorporar una partida pressupostària de 5 milions de 
pessetes destinada a l'ajuda al pagament de mensualitats del servei de les llars 
d'infants per al curs 2000/2001. 
Considera que aquestes propostes es poden assumir dins d'un Pressupost 
expansiu, que té un import d'aproximadament 7.000 milions de pessetes, tenint 
en compte que la quantia que representen en el seu conjunt és de 35 milions 
de pessetes. 
L'últim dels punts que ha explicat serviria per ajudar a pagar algunes 
mensualitats a les famílies que tenen necessitat de portar els nens a la llar, tot i 
sent conscient el GMCIU de la manca de places que té aquest tipus de centre a 
la nostra ciutat, respecte a la qual espera que el compromís de la Generalitat 
de Catalunya de tirar endavant la construcció de nous centres en els propers 
anys, permeti solucionar part d'aquest problema. 
En la segona esmena, que no és quantificable, es demanen coses molt 
puntuals i possiblement sigui la més fàcil de votar afirmativament per part de 
l'equip de govern, ja que, quan el GMCIU la va redactar no disposava de tota la 
informació ni s'havien produït encara els comentaris del regidor d'Hisenda en 
l'explicació del Pressupost. 
Aquesta esmena es refereix al següent: a la disposició de la inversió per a 
l'emplaçament definitiu de les fires de Manresa; a tenir definit, abans d'acabar 
l'any 2000, el projecte d'urbanització de la zona esportiva del Congost, pel que 
fa a la seva connexió amb la ciutat i amb la ronda; a la compra i la gestió d'un 
espai al barri antic per a la construcció del CAP, que és un tema molt reivindicat 
per l'Associació de Veïns d'aquell barri i per la ciutat en general i creu que 
valdria la pena fer aquest esforç; a destinar més recursos a l'Oficina 
d'Informació i, en concret, al servei 010; a l'execució, per part del govern 
municipal, d'un pla d'universalització d'accés a la xarxa INTERNET; i, finalment, 
la presentació d'un programa executiu d'aparcaments a la ciutat. 
Amb aquesta exposició ha intentat presentar la valoració política del GMCIU 
respecte el Pressupost i, a continuació, el senyor Sala la reforçarà fent un 
repàs més concret de les partides pressupostàries. 
 
El senyor Sala i Rovira pren la paraula i diu que vol agrair l'esforç d'informació 
del regidor d'Hisenda, ja que segur que li han quedat moltes iniciatives, 
projectes i suggeriments en el calaix del "no pot ser" i segur que no es 
preveuen en aquest Pressupost tots els desitjos del regidors i grups polítics de 
l'equip de govern. 
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Quant als ingressos, com molt bé ha explicat el regidor d'Hisenda, és cert que 
hi ha forts increments durant el desenvolupament de l'any 1999, respecte a les 
previsions, però també de la previsió inicial de l'any 1999 respecte al projecte 
de Pressupost que es porta avui a aprovació. En concret, li agradaria comentar 
els impostos directes, un impost indirecte i les transferències corrents de l'Estat.  
Pel que fa al tema de la urbana, malgrat que tingui un creixement zero en les 
Ordenances del 2000, els ingressos previstos i suposa que com a 
conseqüència, per una banda, de la posada en circulació de moltes unitats 
noves de contribució urbana, s'incrementaran de manera important; i, per una 
altra banda, de la regularització gradual de la revisió cadastral, duta a terme fa 
un parell d'anys. 
Quant a l'Impost de vehicles de tracció mecànica, es passa d'un Pressupost de 
420 milions de pessetes de l'any 1999 a un Pressupost previst de 480 milions 
de pessetes per a l'any 2000, amb un increment del 12,60% i 53.700.000 
pessetes més d'ingressos. Respecte a això li agradaria fer un comentari i lligar-
lo amb un cert compromís, potser mal entès per part del GMCIU, expressat 
quan es van aprovar les Ordenances fiscals per a l'exercici 2000, que és el 
següent: entre el que està previst i el que realment s'aplica en millores del ferm, 
que són 16 milions de pessetes, l'increment és de 53 milions de pessetes 
respecte els ingressos pressupostats l'any anterior. D'aquests 16 milions de 
pessetes resulta que, per arribar als 53 milions de pessetes en manquen 37 i, si 
es dedueix el 2% de la base de càlcul, dóna 8,5 milions de pessetes i, per tant, 
dels 37 milions de pessetes en queden 29, amb els quals encara es podria 
reforçar el ferm de diferents carrers de Manresa o, si més no, de les 
infraestructures viàries, que estan molt necessitades.  
El GMCIU va demanar, mitjançant la presentació de les corresponents 
esmenes, que l'IAE i l'ICIO no s'incrementessin en l'exercici 2000. Es va dir que 
no es podia acceptar la petició perquè el 2% era necessari. Ara l'IAE 
s'incrementa en un 12,80%, per a més recaptació i els impostos indirectes i, en 
concret l'ICIO, s'incrementa en un 23,43%. Considera que a l'equip de govern 
no li hauria costat res, amb ànim de potenciar l'aspecte comercial i industrial 
d'activitat econòmica de la nostra ciutat, deixar aquests dos impostos 
congelats, si més no, durant l'any 2000, i no ha pogut ser. 
Per últim, li agradaria que se li expliqués, malgrat que el regidor d'Hisenda ha 
fet abans algun comentari al respecte, la qüestió del Fons nacional de 
cooperació, respecte el qual, de la previsió per a l'any 1999 de 1.374 milions de 
pessetes es passa a la previsió per a l'any 2000 de 1.265 milions de pessetes. 
Al marge de l'explicació que ja s'ha donat, demana, si és possible, que es baixi 
a més nivell i saber de la fórmula polinòmica que s'aplica a l'hora de distribuir 
aquests recursos, quins són els elements i les variables que ens han afectat 
negativament o que es digui si és general per a tots els ajuntaments d'Espanya. 
Quant al Pla d'inversions, el GMCIU considera que hi ha certs elements que 
mereixen consideració i, per això, farà els comentaris següents:  
Hi ha una primera qüestió que el preocupa, que s'ha explicat una mica per 
sobre en l'exposició sobre les inversions de l'any 2000, i respecte a la qual 
voldria incidir-hi amb més profunditat. En concret, es refereix a les inversions 
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que formaven part del Pressupost 1999 i que, malauradament, per diferents 
motius, entre els quals segurament hi ha el dels problemes de gestió, no s'han 
pogut portar a terme i, per tant, es tornen a incloure en el Pressupost 2000. 
Especialment respecte a la inversió del carrer Pep Ventura, li agradaria 
demanar el perquè, ja que es manté la xifra pressupostària de la inversió, però 
en l'any 1999 el finançament venia pel PCAL  98-99 i ara passa al PUOSC 
suposa que de l'any 2000. Voldria saber si hi ha alguna cosa lligada amb 
aquest aspecte o simplement es tracta d'un canvi de finançament perquè amb 
el PCAL no ha estat possible i amb el PUOSC no se sap què passarà.  
També entén que, pels compromisos adoptats anteriorment amb l'empresa 
promotora de l'Illa verda, una part d'aquesta inversió havia d'anar a càrrec 
d'aquesta empresa. Si no és així, li agradaria que s'expliqués.  
Dels cinc projectes que es repeteixen a l'any 2000 n'hi ha un que no té massa 
incidència per l'import i pel que significa, malgrat que es vagi repetint, i espera 
que a l'any 2000 es pugui portar a terme. Es tracta de la vorera del carrer 
Primer de Maig i Carrasco i Formiguera. 
Pel que fa al carrer de Francesc Macià, malgrat que es manté la xifra d'inversió, 
es canvia la distribució de les fons de finançament, reduint les contribucions 
especials i incrementant l'endeutament, a través de crèdit. 
Respecte el carrer Llobregat, de 38 milions de pessetes es passa a 31 milions 
de pessetes, malgrat que es manté la font de finançament; i pel que fa als 
carrers Balmes i Guifré el Pilós, es passa de 42 milions de pessetes a 65 
milions de pessetes, i en aquest cas també hi ha un canvi de les fons de 
finançament, apareixen, per una banda, la qüestió del crèdit, que s'incrementa, 
i, com a nova fon de finançament, la qüestió de l'alienació d'immobles, amb un 
import de 16 milions de pessetes.  
El fet que l'any 1999, d'onze pressupostos d'urbanització se'n portessin a terme 
sis i que per a l'any 2000 el projecte de Pressupost en prevegi 16, obre 
l'interrogant següent: es faran els 16 o es quedaran en 9?, seguint la trajectòria 
executiva de l'any anterior. Espera que siguin realitzats el màxim possible d'ells 
i que es faci un esforç, ja que considera que és aquí on hi ha el problema, 
respecte el tema de la gestió.  
Al GMCIU li preocupa el fet que en el projecte d'inversions, i especialment pel 
que fa referència a les urbanitzacions, tot són xifres rodones: 60, 50, 40 i 30 
milions de pessetes, etc. Hi ha els projectes fets?, estem a nivell de memòries 
valorades?, o de valoracions intuïtives?, hi ha algun projecte executiu?. N'hi ha, 
com a mínim, dos: un és el de Santa Llúcia, Fase 2, i l'altre és el del carrer de 
Ramon Iglesias, els quals estan quantificats a la pesseta i la resta ho està al 
milió.  
Considera que amb la inclusió de conceptes en el projecte d'inversions, 
respecte els quals els treballs realitzats estan molt verds, es corre el risc d'inflar 
el Pressupost d'inversions, involuntàriament que tot quedi en una voluntat, però 
no en una realitat. Això li sabria greu al GMCIU, perquè la ciutat espera un 
canvi i que, si se li diu que es farà una cosa, realment es faci. Si no és així, la 
ciutat se sent enganyada. 
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Quant a les fons de finançament, segurament a l'equip de govern li quadren els 
números, tant pel que fa a les xifres, com pel que fa als criteris que s'hi 
apliquen, però el GMCIU veu que hi ha diverses inversions que es financen 
amb recursos d'altres Administracions com són ara, la Generalitat de Catalunya 
o la Diputació de Barcelona. Suposa que en els dos casos, quan s'inclou al 
Pressupost una xifra d'un nombre determinat de milions de pessetes, és perquè 
hi ha una certesa escrita que es destinarà al concepte previst com un conveni, 
per exemple. Si no fos així, ens tornaríem a trobar en el món de les voluntats i 
no en el de les realitats. En aquest sentit, dir que l'Ajuntament rebrà una 
subvenció de no se sap quant per tirar endavant no se sap què, queda molt bé 
sobre el paper, però en el transcurs de l'exercici s'ha de veure si aquestes 
coses són o no traduïdes a la realitat. Aquest és un tema que preocupa al 
GMCIU i creu que aquest any, respecte a les inversions, es perd una 
possibilitat important d'aconseguir rebaixar l'endeutament de l'Ajuntament de 
Manresa, perquè, tenint un Pressupost expansiu o de creixement, realment es 
dediquen pocs recursos ordinaris a finançar aquest Pla d'inversions i es dóna 
una gran càrrega a l'endeutament. 
L'endeutament, malgrat es faci amb dos anys de carència, com és habitual en 
aquests darrers exercicis, la qual cosa no és criticable, ja que en situació de 
dèficits acumulats és lògic intentar prèviament recuperar la situació d'equilibri 
financer per intentar, posteriorment, que l'endeutament es reajusti, tenint en 
compte que a l'Ajuntament de Manresa l'exercici 1999 es tancarà amb 
superàvit, convindria que, si més no, tingués un cert decrement respecte l'any 
anterior. Les xifres que es proposen són d'incrementar l'endeutament de la 
ciutat en 273 milions de pessetes, respecte el Pressupost municipal, pel que fa 
a l'Ajuntament, sense tenir en compte el Pressupost de les societats municipals 
Aigües de Manresa, S.A. i FORUM, S.A. 
Resumiria la qüestió de la inversió dient que el GMCIU intueix que hi haurà 
problemes de gestió, tenint en compte la dinàmica de l'últim exercici, que és el 
que ha fet servir com a referència; segurament, si se'n fessin servir altres com a 
referència el resultat seria diferent. Durant el darrer exercici pressupostari, 
dient-ho amb molta modèstia, creu que l'Ajuntament inspira una certa manca de 
credibilitat per la no executivitat que hi ha hagut durant l'any 1999. Tant de bo 
que s'equivoqui i el pressupost d'inversions, que és important per a la ciutat, es 
pugui executar en el 99%. 
Per últim, voldria dir que la raó per la qual creu que hi haurà problemes de 
gestió i, potser, una certa manca de credibilitat és el fet que gairebé un 16% del 
programa d'inversions es finança amb l'alienació d'immobles. Això requereix 
molta gestió i les coses poden quedar endarrerides amb molta facilitat i l'equip 
de govern ja ho sap perquè ja s'hi ha trobat. Seria una llàstima que això 
passés.  
Passant a una anàlisi breu, per demanar puntualment algun aclariment, 
analitzarà, per sobre, alguns capítols del Pressupost.  
Pel que fa al capítol I, el GMCIU pregunta amb quins criteris es pensa aplicar la 
diferència entre el 2% aproximadament de l'IPC i el 6,54% que s'aplicarà a les 
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retribucions complementàries. Es tracta d'una cosa general o són canvis de 
complement de destí?, o quins altres criteris es pensa aplicar?. 
També vol fer la següent reflexió i demanar, alhora, que la gestió sigui acurada 
i es porti a terme, i l'equip de govern, que és qui té la responsabilitat directa, 
sigui capaç de tirar-la endavant: quant costarà a la ciutat els sous de l'equip de 
govern? L'equip de govern costarà 86 milions de pessetes, sense comptar la 
Seguretat Social i tenint en compte que a aquest import s'han d'afegir 17,5 
milions de pessetes, corresponent al sous del personal de confiança, també 
sense comptar les despeses de la Seguretat Social.  
Considera que un equip directiu d'aproximadament 100 milions de pessetes, 
que té tot el suport d'un eficient equip tècnic, hauria de ser capaç de rebatre el 
31 de desembre de l'any 2000 els comentaris que ell ha fet anteriorment sobre 
el pla d'inversions i altres temes que exposarà a continuació.  
Respecte a la partida 151, corresponent a gratificacions, es produeix un fort 
increment, ja que es passa de 14 a 31 milions de pessetes, per tant, hi ha 16,9 
milions de pessetes d'increment. Voldria saber amb quins criteris es pensen 
distribuir, en el seu moment, aquests recursos. 
També voldria formular la pregunta puntual següent, ja que, de la lectura del 
Pressupost no li ha quedat clar: a què fan referència els 7 milions de pessetes 
que es destinen a material de transport de seguretat, que és un concepte inclòs 
en la partida pressupostària número 204?, és tracta de despeses de lloguer?, 
d'automòbils?, de grues?. 
Respecte el concepte 221, en subministraments es produeix un increment del 
3,24%, que no és molt, ja que són 8,5 milions de pessetes, però els 
subministraments fan referència, bàsicament, a la qüestió elèctrica, deixant 
apart la gasolina, el gasoil i l'aigua. Li agradaria saber si s'ha quantificat la 
millora que representarà en disminució de consum d'energia la important 
inversió que es pretén dur a terme en la xarxa d'il.luminació dels carrers. De la 
lectura del Pressupost no ha sabut determinar si aquest concepte representa o 
no un decrement important, sinó que només ha vist que, en conjunt, el 
creixement és del 3,24%.  
També respecte a aquest punt voldria saber si l'any 2000 hi haurà rebaixa en 
les tarifes industrials de l'1%, de la mateixa manera que es produeix en el 
consum domèstic. I, si és així, voldria saber quin import tindrà aquesta rebaixa.  
En el concepte 222, pel que fa a Comunicacions, també es produeix un 
increment important del 15,63%. Aquest concepte correspon als telèfons i 
demana que es posi en marxa un sistema de gestió que permeti, si més no, 
que el cost del telèfon no s'incrementi, tenint en compte que han baixat les 
tarifes, ja que aquest percentatge suposa 5 milions de pessetes que, si 
s'estalviessin per aquest concepte, es podrien utilitzar en un altre.  
En el concepte 226, de despeses diverses, voldria fer un comentari de reflexió: 
algunes d'aquestes despeses són polítiques i altres són tècniques i representen 
50 milions de pessetes, amb un increment del 35%. Voldria que es donés una 
explicació d'aquest concepte. 
Un dels temes importants inclòs en aquest concepte és el corresponent al 
finançament del POEC, que és de 15 milions de pessetes i respecte el qual no 
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hi ha discussió, ja que suposa que es deu haver elaborat un estudi que 
estableix que calen 15 milions de pessetes i no menys. 
El concepte de festes s'incrementa en un 20%, passant de 15 a 18 milions de 
pessetes. Pel que fa a les atencions protocol·làries a regidors, apareix una 
partida de 19 milions de pessetes. En administració general es passa de 12 a 
16 milions de pessetes i no sap si l'increment d'activitat provoca que aquesta 
partida s'hagi d'incrementar un 20% aproximadament, però així és com ho 
reflecteix el Pressupost. En comunicació social i participació ciutadana, es 
passa de 15,3 a 19,3 milions de pessetes, per tant, es produeix un increment 
del 20% aproximadament.  
En el concepte 470, corresponent a empreses privades, hi ha les transferències 
a l'empresa Castellà, que s'incrementen en 10 milions de pessetes respecte 
l'any 1999, tenint en compte que en el tancament de l'any 1998 hi havia un 
benefici de 6 milions de pessetes, per la qual cosa estaven tots molt contents. 
Voldria saber si l'any 2000 hi haurà més línies que en l'any 1999, una cadència 
més curta en el servei, incorporació de nous vehicles, etc., ja que de la lectura 
del Pressupost no es dedueix la causa. 
Respecte a aquest mateix concepte, en el Pressupost es preveu, per a òrgans 
de govern, una partida d'1.025.000 pessetes. No sap a què està destinat 
aquest import i, per tant, demana que s'expliqui. 
En el concepte 489, corresponent a subvencions a programes culturals, es 
preveuen 55 milions de pessetes, els quals li agradaria que es detallessin, ja 
que els tres conceptes inclosos en el Pressupost fan referència a noms, però 
no a xifres. També voldria saber a què es refereix el concepte "altres" d'aquesta 
mateixa partida. 
Dins d'aquest mateix concepte 489 i en relació a Imatge de la ciutat, es 
preveuen 10,5 milions de pessetes i demana que s'expliqui què es pensa fer 
durant l'any 2000 o bé que s'intenti resumir en què s'han utilitzat els 9 o 10 
milions de pessetes que hi havia per a l'any 1999. 
Aquesta és, explicada de forma ràpida, la visió o els comentaris numèrics del 
GMCIU respecte el Pressupost, la qual, resumida puntualment seria la següent: 
ens hauríem de poder estalviar l'augment significatiu de la càrrega financera. 
No sap quina quantificació té, però això passa cada any, quan es passa d'un 
exercici a l'altre, ja que hi ha inversions que, pel motiu que sigui, deixen un 
romanent en l'endeutament, que es recondueix cap a una altra inversió. Si en 
aquest moment ja se sap com pot afectar aquest aspecte, s'haurien de 
disminuir aquests 786 milions de pessetes previstos, ja que d'aquesta manera 
es rebaixaria l'endeutament. 
El fet que no es puguin destinar recursos al finançament és degut a que hi ha 
un creixement important de les despeses corrents. 
Pel que fa al Pressupost de la societat Aigües de Manresa, S.A., un cop 
estudiada la documentació referent al Pressupost, al balanç i a l'execució del 
Pressupost de 1999, li sembla absolutament correcte.  
Respecte al Pressupost de la societat FORUM, S.A., voldria exposar un 
aspecte formal, que ja ha comentat al regidor responsable, que és el següent: 
cal que els informes de l'expedient que es presenten al Ple estiguin signats per 
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algú, ja que en l'informe econòmic, en la memòria i en la resta d'informes, no hi 
ha cap signatura. Considera que formalment hi hauria d'haver algú que es 
responsabilitzés tècnicament de la documentació que es presenta. Suposa que 
es tracta d'un problema de manca d'experiència del regidor o que és provocat 
perquè ningú li ho ha dit. 
Entrant en el seu contingut, en principi en el programa de quatre anys, les 
prioritats s'han fixat com s'han fixat i entén que en algun cas puntual, que 
comentarà a continuació, s'hauria de reconduir o procurar fer un esforç 
complementari. El GMCIU està molt en la línia de la inversió prevista o del 
moviment previst per a obres a executar de 1.291 milions de pessetes, ja que 
en el seu programa electoral en destinava 1.500, però on considera que 
s'hauria de fer un esforç és, per una banda, en la qüestió de les Escodines, per 
a la qual es preveuen 80 milions de pessetes d'inversió en quatre anys, segons 
consta en la documentació de què disposa. Aquest import podria quedar curt i, 
per tant, seria convenient fer un esforç complementari. Per una altra banda, de 
l'anàlisi de les anualitats, s'observa que l'any 2003 no arriba al 50% del 2000, i 
ho diu sense mala intenció. No sap si es preveu que, com que no s'aniran 
executant cada any, ja s'incrementarà el del 2003, o bé que en aquell moment 
es tenen clares unes inversions, però que segurament en el decurs de l'any 
que ve, del 2001 o del 2002 aniran apareixent nous projectes per poder 
incrementar el projecte quadriennal o per poder-lo complementar, amb la 
finalitat que al 2003 no ens quedem en el 50% del projecte de l'any 2000. 
Al marge d'aquestes consideracions, la informació i l'anàlisi li semblen 
absolutament positives. 
 
El senyor Teixeiro i Macipe intervé i diu que vol manifestar la seva satisfacció 
per la coincidència del GMCIU amb l'equip de govern pel que fa a les dues 
societats municipals. 
En relació al Pressupost de l'Ajuntament de Manresa intentarà contestar a tot el 
que li sigui possible.  
Per començar, no sap si el senyor Sala té cultura grega i coneix a Sísif, però té 
la sensació que està realitzant el treball d'aquest personatge, ja que està 
castigat a pujar una pedra a dalt d'una muntanya i, un cop allà, fer-la baixar 
rodant i tornar-la a pujar, però, si és aquest el paper del polític, allà cadascú 
amb la seva interpretació.  
També voldria dir que l'efecte 2000 no anul.larà tota la informació de 
l'Ajuntament, és a dir, el senyor Sala pot elaborar un llistat o formular totes les 
preguntes que vulgui i, evidentment, els Serveis financers i ell mateix intentaran 
contestar totes les seves preguntes i inquietuds. Li garanteix que estan a la 
seva disposició per fer-ho, demanant-li, al mateix temps que els deixi treballar 
dins del procés normal.  
Malgrat això, entén pel volum de preguntes, que hi ha algunes concretes que 
tenen més importància i, per tant, intentarà de manera abreujada, contestar-les 
satisfactòriament.  
Una d'elles es refereix a la participació de l'Estat en els ingressos o tributs de 
l'Ajuntament de Manresa. Ja ha explicat que l'equip de govern aquest any creu 
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que no es compliran les previsions de l'any 1999 i, indubtablement, l'estimació 
del Pressupost 2000 preveia els 100 milions de pessetes que ha comentat 
abans i, com ja sap el senyor Sala, respecte els criteris d'avaluació, la fórmula 
polinòmica és molt complexa i hi ha un paràmetre fonamental, que és el cens 
d'habitants, el qual té una incidència significativa en aquesta previsió, i també hi 
ha una ponderació general a la baixa de tots els ajuntament. Per tant, diria que 
hi ha dos factors: un general i un altre a la baixa, pel cens d'habitants.  
Pel que fa a la pregunta del senyor Sala sobre el carrer Pep Ventura, 
l'explicació és la següent: aquest carrer es finançava amb el PCAL de 1999 i, 
com que el PCAL de la Diputació de Barcelona i el de l'Ajuntament, van servir 
per finançar la biblioteca del Casino, quan van arribar els diners de la 
Generalitat per a aquest tema, l'Ajuntament va resituar el diferencial, que ja 
estava finançat, en la urbanització del carrer de Pep Ventura.  
Respecte els criteris en l'aplicació dels salaris, ha de dir que seran els que es 
derivin de la valoració dels llocs de treball. 
Quant als increments de les gratificacions, l'Ajuntament té el compromís 
d'atorgar uns premis al personal d'aquesta Administració per 25 anys de 
serveis prestats, tal com preveu el Conveni que es va signar l'any 1998, i 
l'import d'aquest concepte està previst en el detall del Pressupost en la posició 
de Gratificacions. Aquesta és la raó per la qual aquest concepte té un 
increment més gran.  
El senyor Sala també ha fet referència a un tema evidentment demagògic i 
d'una pobresa mental impressionant, que és el dels sous, respecte el qual no hi 
vol entrar, ja que cadascú té el seu criteri. De vegades, els qui sembla que 
cobren poc, surten caríssims i, altres vegades, pot donar-se el cas que els qui 
cobren una mica més siguin més rendibles. L'important és que hi hagi 
transparència i no vol aprofundir-hi més en aquesta qüestió.  
Entrant ja en el desenvolupament de les diferents interpretacions que hi ha 
hagut, diria el següent: 
Al senyor Javaloyes li ha de dir que les interpretacions sobre el Pressupost, o 
sobre qualsevol altre document econòmic són perfectament respectables i el 
representant del GMPP ha donat tota una sèrie de dades, algunes de les quals 
coincideixen amb algunes de les que ha donat ell i altres no. Això és 
conseqüència de treballar amb els pressupostos inicials i, tècnicament, sembla 
més raonable fer-ho amb els finals, és a dir, després d'haver-los aplicat les 
modificacions.  
En qualsevol cas, insisteix, la interpretació és perfectament respectable i 
només lamenta el fet que el GMCIU nega la realitat empírica, és a dir, les 
dades objectives i numèriques.  
Per tant, respectant la interpretació del GMCIU, ha de dir que el repte 
fonamental del Pressupost i que ha explicat en la seva anterior intervenció, és 
el d'una potent capacitat de gestió d'aquest volum de recursos.  
El senyor de Puig ha fet una interpretació de la qual ell només comparteix el 
pròleg, que ja ha sentit en altres ocasions, consistent en jugar amb els 
conceptes política, economia i preparació tècnica. No entén aquesta dinàmica, 
ja que no veu on és la política quan es diu que hi ha vuit grans línies d'actuació, 
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sobretot tenint en compte que el senyor de Puig, posteriorment, també ha 
comentat algunes d'elles. En aquest sentit, ell ha parlat de la ciutat del 
coneixement, de la ciutat per a totes les persones, etc. Al principi, sota el seu 
punt de vista, ha fet la preparació que ha cregut necessària per reflectir, de 
manera abreujada, real i transparent, l'entorn econòmic del Pressupost. Potser 
no ho ha interpretat bé, però considera que cal diferenciar perfectament un 
pacte de govern d'un pla d'actuació municipal, que són dos conceptes diferents. 
També li ha sorprès molt el GMCIU quan ha parlat de la política d'endeutament. 
Si ho fa intencionadament, evidentment, s'equivoca; i, si no ho fa, cal que 
reflexioni amb més profunditat, que la política d'endeutament de l'Ajuntament 
de Manresa, evidentment, podria ser millor; sempre és possible, si no es 
demanés cap préstec seria millor, però cal comparar-la amb altres ajuntaments 
i veure quins d'ells presenten uns índexos de ràtios d'endeutament com els 
nostres.  
Demana al GMCIU que pregunti als professionals del sector si és òptima la 
ràtio derivada del fet que el percentatge de l'endeutament sobre els ingressos 
és del 75%. No es pot negar l'evidència de l'evolució de la càrrega financera del 
13% i ningú té arguments per dir que aquests plantejaments impliquen una 
política d'endeutament inadequada.  
Personalment fa un esforç per entendre que les escales de priorització de 
cadascú poden ser diferents i totes són respectables, però si es nega la realitat 
empírica, és bastant complicat treballar en aquesta línia.  
Malgrat això, s'han tocat temes globalment significatius, que intentarà resumir a 
continuació. 
Pel que fa a la gestió d'inversions del Pressupost de 1999, sincerament, no 
entén les dades que s'aporten, ja que no coincideixen amb les seves. A 
continuació, exposarà les dades, que són a l'abast de tothom i poden ser 
fiscalitzades i intervingudes.  
El pla inicial d'inversions de 1999 era de 1.100 milions de pessetes, i el pla 
inicial de transferències de capital de 1999 era de 649 milions de pessetes. El 
total dels dos plans és de 1.749 milions de pessetes. 
Per a una major exactitud, cal dir que al llarg de l’any 1999, hi ha hagut 
modificacions pressupostàries per valor de 5 milions de pessetes, que afecten 
les classes 6 i 7. És a dir, en xifres rodones, el pla d’inversions de 1999 va ser 
de 1.755 milions de pessetes i en el Pressupost de l’any 2000 hi ha 
169.200.000 pessetes d’inversions procedents del Pressupost de l’any 1999. 
Per tant, dels 1.755 milions de pessetes del pla d’inversions, s’han contret 
1.586 milions de pessetes, la qual cosa representa un 90,37% del Pressupost. 
Es pot concloure que ha quedat sense contreure un 10% aproximadament. Per 
això li sembla bastant irreflexiu suposar una certa ineficiència de la gestió de 
les inversions.  
Li queda el dubte de si s’està confonent el concepte d’incorporació de crèdits 
afectats, però aclareix, per si és aquest el cas, que els romanents de crèdits 
s’incorporen en virtut de llei en funció de les diferents fases d’execució en què 
es trobin, però, indubtablement, totes les inversions estan contretes. Per tant, 
repeteix perquè quedi clar que, dels 1.755 milions de pessetes de gestió de les 
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àrees corresponents de l’Ajuntament, se n’han contret, se n’han treballat o se 
n’han posat en marxa per valor de 1.586 milions de pessetes, que suposa un 
90,37%; i els projectes de l’any 1999 que han passat a l’any 2000 són els 
següents: repavimentació del carrer de Pep Ventura, urbanització del carrer 
Balmes, de l’avinguda de Francesc Macià, del carrer Sardana, del carrer de 
Viladordis, obres del desviament de la Sèquia al carrer Bisbe Perelló i 
urbanització del carrer Llobregat. Aquests són els cinc projectes que, per 
dependre de privats a excepció del de la repavimentació del carrer Pep 
Ventura, s’han hagut de passar de l’exercici de 1999 al de 2000. La resta està 
gestionada amb diferents graus d’execució. 
Pel que fa a la qüestió de les subvencions, respecte al fet de si estan lligades o 
no, o si s’han consignat arbitràriament, etc., ha de dir que no hi ha hagut cap 
canvi de criteri tècnic ni polític en la consignació de les subvencions. Per tant, 
les subvencions s’estan gestionant amb el mateix rigor i de la mateixa manera 
que es feia amb els anteriors equips de govern. 
El funcionament general de les subvencions és el següent: surt a convocatòria 
la subvenció i se sol.licita presentant el corresponent projecte. 
Analitzant les subvencions que podrien tenir alguna incidència, respecte a les 
que concedeix la Diputació de Barcelona, s’ha produït un canvi de 
nomenclatura, consistent en el fet que abans el pla de col.laboració d’aquella 
Administració s’anomenava PCAL i ara s’anomena Xarxa Barcelona. 
L’Ajuntament de Manresa té dues subvencions: una de 100 milions de 
pessetes, destinada al Centre cultural situat a la planta baixa i entresòl del 
Casino, respecte a la qual, d’acord amb els antecedents de què es disposa, 
l'expectativa per al seu compliment és totalment raonable. 
L’altra subvenció és de 74 milions de pessetes, per a la millora de la Casa 
Consistorial, que està dividida en dues parts: per una banda, es destinen 57 
milions de pessetes a la reforma de la Casa Consistorial; i per una altra banda, 
es destinen 17 milions de pessetes per a la reforma el Saló de Sessions. 
Aquesta subvenció està condicionada per gestions personals de l'alcalde i del 
regidor senyor Canongia i es basa en programes d'ajuda per a la conservació 
del patrimoni històric municipal, tenint en compte que aquest edifici estaria 
inclòs en aquests programes, per la seva història.  
És possible que una part d'aquestes inversions es faci a l'any 2000 i una altra al 
2001, però, en qualsevol cas, insisteix, el criteri de consignació pressupostària 
és el mateix de sempre, malgrat que la intenció sigui la de materialitzar-la a 
l'any 2000. 
Pel que fa a les subvencions que concedeix la Generalitat de Catalunya, 
sembla que els grups de l'oposició tenen la inquietud que s'hagin posat 
discrecionalment i no és així, ja que la subvenció de 133 milions de pessetes 
correspon a una convocatòria específica del departament de Cultura, que 
finança obres de millora en els equipaments teatrals. Ja s'ha presentat el 
projecte i està pendent de resolució. També hi ha 55 milions de pessetes per al 
tema de la Piscina municipal, respecte el qual ja s'han efectuat gestions amb la 
Secretaria General de l'Esport. Considera que és perfectament assumible un 
conveni amb la Generalitat de Catalunya, tenint en compte la quantitat que s'ha 
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invertit, de la qual, la Diputació de Barcelona ha aportat 50 milions de pessetes 
i l'Ajuntament de Manresa, 50 milions de pessetes per a l'exercici 1999 i 50 
milions de pessetes més per a l'exercici 2000. 
Hi ha també 30 milions de pessetes per a la urbanització del carrer de Pep 
Ventura i 60 milions de pessetes per a la urbanització del carrer de Carrasco i 
Formiguera. Encara no s'ha convocat el PUOSC de la Generalitat de Catalunya 
i, evidentment, insisteix, l'equip de govern està convençut que poden ser 
aprovats.  
Hi ha un tema col.lateral, que pot complicar la situació en aquest exercici, però 
que no va més enllà d'un comentari: es refereix al fet que la problemàtica de 
consignació també està influïda per l'opció de la Generalitat de pròrroga 
pressupostària. Aquest és un entorn que provoca que aquest tipus de coses 
funcionin més lentament després de les darreres eleccions al Parlament de 
Catalunya. Per tant, manifesta un cop més, que no hi ha hagut cap canvi de 
criteri respecte a aquest tema.  
Comparteix la inquietud del senyor Javaloyes sobre el tema de la participació 
ciutadana. És un tema important perquè cal creure-hi fonamentalment per la 
mateixa raó que ha comentat abans sobre la modernització de l'Administració. 
Un dels puntals en els quals es basa aquesta modernització és el de la 
participació ciutadana, malgrat que no sigui l'únic.  
El desenvolupament de polítiques públiques ha de possibilitar el disseny d'un 
servei i saber fins on volen arribar els ciutadans en aquest disseny; l'execució 
del servei, respecte el qual cal saber qui pot gestionar-lo en el sentit de si ha de 
ser una gestió pública o privada; i l'avaluació i el control. 
És a dir, tant en la fase del disseny, com en la d'avaluació, personalment 
comparteix totalment el criteri del qui entén que la participació ciutadana és 
positiva i necessària, i, si no es produeix, l'Administració pública no estarà en la 
línia de la modernització a la qual ha fet referència.  
A continuació, manifestarà el posicionament de l'equip de govern respecte a les 
esmenes presentades al Pressupost. 
Respecte a les del GMPP, tal com ha resumit el senyor Javaloyes, es 
presenten una sèrie d'esmenes que es podrien agrupar en dos blocs: un, 
format pel conjunt de les quatre primeres esmenes, referents a subvencions en 
l'IAE, en determinats supòsits. Ha estudiat aquest tema i, en principi, pot dir, 
gairebé amb tota certesa, que aquest conjunt d'intencions o d'esmenes està 
relacionat amb les modificacions de les Ordenances fiscals, en lloc de ser 
modificacions pressupostàries. 
En principi, l'equip de govern les votarà negativament, però durant l'exercici 
pressupostari les tindrà en compte i, si es compleix la seva incidència en les 
Ordenances fiscals, s'aniran debatent durant l'exercici.  
Respecte al segon bloc, format per les esmenes cinquena, sisena i setena, 
cada una d'elles té un contingut diferent. La cinquena fa referència a la Seu, i 
s'apunta la possibilitat d'incrementar la partida per a la rehabilitació o reparació 
de la Seu, passant de 5 a 12,5 milions de pessetes. Aquesta és la mateixa 
proposta que la del GMCIU, malgrat que en aquell cas, la modificació de 
consignació proposada és de fins a 20 milions de pessetes.  
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En un primer moment, és més convincent la proposta de destinar 20 milions de 
pessetes, que no pas la primera. Es tracta d'un problema general de cultura, en 
el seu sentit més ampli.  
Malauradament, en les poques coses que ha coincidit amb el senyor de Puig 
ha estat en el pròleg de la seva intervenció, en el qual ha constatat la 
importància d'aquest Ple dins d'una legislatura. 
Evidentment, això és així i, per això, quan diu que es tracta d'un problema de 
cultura es refereix al fet que si observem els països anglosaxons, veurem que 
en ells se solen respectar les seves tradicions institucionals i, per tant, tenen un 
dia anomenat com "el dia del pressupost", en el qual es presenta el pressupost 
de l'exercici econòmic al Parlament, la qual cosa es pot estendre també a 
qualsevol govern local. És un dia important en el que s'inicia un debat 
fonamental per a l'economia de la ciutat. Per això, no es pot oblidar que 
Pressupost i democràcia són dos conceptes inevitablement units, ja que els 
parlaments van néixer precisament per debatre l'ús dels tributs que els 
ciutadans havien de pagar.  
En el nostre país la situació és diferent. El dia de la presentació dels 
Pressupostos, tant a les Corts Generals, com a la Generalitat de Catalunya o 
als ajuntaments, té una àmplia indiferència popular, a excepció dels mitjans de 
comunicació, que són els qui segueixen parcialment aquest tema. Per això, es 
pregunta quantes persones de les que dirigeixen la rehabilitació de la Seu són 
present en aquesta Sala escoltant el debat d'aquest tema?, no n'hi ha cap.  
Per tant, "el dia del pressupost" per a nosaltres seria "la nit del pressupost". 
En el Pressupost s'han consignat per a aquest concepte 5 milions de pessetes, 
però l'equip de govern no té cap inconvenient en incrementar l'aportació de 
manera que sigui la mateixa que la del Bisbat de Vic i que la de la Generalitat 
de Catalunya. Malgrat que per a l'equip de govern potser és més significatiu i 
important, al marge d'una gran aportació, l'existència d'un programa continuat 
de rehabilitació d'aquest edifici. Per això, l'equip de govern votarà negativament 
l'esmena cinquena del GMPP i la corresponent al mateix tema presentada pel 
GMCIU. 
La sisena esmena del GMPP li sembla francament bé a l'equip de govern pel 
seu esperit creatiu. Es tracta de la creació d'una Escola de Teatre a Manresa. 
Malgrat això, durant l'any 2000 es treballarà en la rehabilitació del Teatre 
Kursaal i, un cop avançada aquesta rehabilitació, es plantejarà la seva viabilitat. 
Per tant, per una qüestió de priorització, l'equip de govern no la pot votar 
afirmativament. 
La setena esmena li sembla constructiva, però cal tenir en compte que ja 
existeix el Centre d'Iniciatives per a l'Ocupació (CIO), dins del qual creu que es 
podria plantejar aquesta possibilitat. Per tant, recull la iniciativa del GMPP, 
però, des del punt de vista de la tècnica pressupostària, l'equip de govern la 
votarà negativament, malgrat que la traslladarà per a la seva materialització, al 
CIO. 
El posicionament de l'equip de govern respecte a les esmenes presentades pel 
GMCIU és el següent: 
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Respecte al primer apartat de l'esmena primera, referent a la rehabilitació de la 
Seu, ja l'ha comentada abans.  
Pel que fa al segon apartat, referent a l'àmbit de medi ambient, el Pressupost 
2000 preveu increments importants i hi ha el compromís de desenvolupar 
l'Agenda 21 local. Malgrat això, en funció del superàvit, es preveu incrementar 
algunes partides en l'àmbit de medi ambient. 
Quant al tercer apartat, referent a l'ajuda per al pagament de les mensualitats 
del servei de les llars d'infants, l'equip de govern considera que atorgar 
subvencions a les famílies que utilitzen aquest servei, que funciona francament 
bé, no és la millor solució. El problema d'aquest servei és la manca de places i, 
donat que la Generalitat de Catalunya s'ha compromès a crear-ne 30.000 a 
Catalunya durant aquesta legislatura, cal treballar conjuntament per determinar 
quines seran les noves places que es crearan a la ciutat i quin serà l'àmbit de 
col.laboració. 
Per tot això, l'equip de govern votarà negativament l'esmena primera. 
Respecte al primer apartat de l'esmena segona, referent a l'emplaçament de 
les fires de Manresa, l'equip de govern no l'entén, ja que en el Pressupost de 
cada any es preveu la consignació suficient per traslladar les fires al lloc que 
s'estableixi. 
Quant al segon apartat, referent al projecte d'urbanització de la zona esportiva 
del Congost, ha de dir que la regidoria corresponent està treballant en el 
projecte global del pla d'urbanització d'aquesta zona, per al qual no hi ha 
consignació específica, però es posarà en marxa tot el que calgui per al 
desenvolupament d'aquest projecte d'urbanització. 
Pel que fa al tercer apartat, referent a la construcció del CAP del barri antic, cal 
recordar la història d'aquest tema, que és la següent: l'Hospital va comprar en 
el seu dia les cases que hi ha al davant de les seves instal.lacions per dur a 
terme la cessió a l'Ajuntament, el qual, a la seva vegada ho cedirà al Servei 
Català de la Salut, per a la construcció del CAP.  
Fa dos anys que s'han entregat els terrenys de la carretera de Santpedor i el 
Servei Català de la Salut, per raons pressupostàries, no ha pogut fer front a 
aquesta construcció.  
Durant l'any 2000, l'Ajuntament de Manresa negociarà amb el Servei Català de 
la Salut, el desenvolupament de l'atenció primària a Manresa i, en el cas que 
aquesta negociació arribi a bon terme, se cediran els terrenys necessaris per a 
la construcció del CAP. 
El Pressupost 2000 conté una partida de 220 milions de pessetes 
aproximadament, destinada a l'adquisició d'aquests terrenys. 
Respecte al quart apartat, referent a l'atenció ininterrompuda dels ciutadans a 
través del servei telefònic 010, voldria fer la reflexió de si s'ha quantificat 
econòmicament el que suposaria aquesta proposta. L'objectiu de l'equip de 
govern per a l'any 2000 no és que el servei 010 tingui un augment constant de 
funcionament o un funcionament continu, sinó bàsicament fer més gestions a 
través d'aquest servei. Per això, s'han millorat les partides pressupostàries 
corresponents a telefonia i a informàtica.  
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Pel que fa al cinquè apartat, referent a l'elaboració d'un pla d'universalització de 
l'accés a la xarxa Internet, cal dir que les partides pressupostàries 
corresponents a noves tecnologies ja s'han incrementat substancialment i 
també s'ha previst la compra d'un servidor per incentivar la seva utilització, així 
com per a la possible realització d'un pla telemàtic Corporatiu. 
Quant al sisè apartat, referent a la presentació del Programa executiu 
d'aparcaments a la ciutat, malgrat que en el Pressupost no hi consta, perquè 
l'equip de govern considera que no hi ha de figurar, durant l'any 2000 està 
previst atorgar la concessió per a l'explotació de dos aparcaments públics, 
seguint els criteris de l'estudi sobre el Pla d'aparcaments, elaborat pel Reial 
Automòbil Club de Catalunya.  
Per les raons que ha exposat, l'equip de govern també votarà negativament 
l'esmena segona. 
 
El senyor Mora i Villamate intervé dient que, en relació a la intervenció del 
senyor de Puig, en la qual ha atribuït a aquest Pressupost una presumpta 
manca de sensibilitat social, voldria manifestar el següent: està segur que, si 
s'agafés el pressupost de qualsevol Administració, tant local com d'un altre 
nivell, i, sense obrir-lo, es digués que li manquen recursos per a polítiques 
socials, probablement hi hauria un 80% de possibilitats d'encertar el diagnòstic, 
ja que, de fet és una constatació que els problemes socials sempre van per 
davant de les respostes i dels recursos. Per tant, si el senyor de Puig, hagués 
utilitzat el mot "insuficient" en la valoració de les polítiques socials o de serveis 
a les persones, ell no hauria fet cap comentari, ja que hi estaria bàsicament 
d'acord.  
És consubstancial amb la funció d'un regidor de serveis socials estar 
permanentment a mig camí entre la satisfacció i la insatisfacció, i segurament, 
si el GMCIU governés i tingués un regidor de serveis socials, li passaria 
exactament el mateix. 
El problema apareix quan es fa un salt i es passa d'una valoració estrictament 
quantitativa a una qualitativa, dient que no hi ha sensibilitat en els temes del 
servei a les persones.   
En aquest moment, el servei a les persones més sol.licitat, més exigit i més 
reivindicat a la ciutat és el d'ajuda a domicili, respecte el qual hi ha una àmplia 
coincidència, més enllà de les diverses opcions polítiques. 
L'Ajuntament de Manresa i l'equip de govern té sensibilitat en aquest tema i no 
pretén ser-ne l'únic, ja que segurament que els grups de l'oposició també en 
tenen. 
La prova de la sensibilitat de l'Ajuntament en aquest tema és la previsió de 
l'increment del 25% aproximadament dels recursos que es destinen a aquesta 
funció, com a mínim, en l'apartat que està subcontractat amb altres empreses i 
amb convenis i concessions, però, a més, amb la intenció de mantenir aquest 
increment al llarg d'aquests quatre anys, de forma que, en el conjunt de la 
legislatura s'arribi pràcticament a doblar aquest concepte. 
A més, l'Ajuntament ha procurat que altres Administracions també es 
comprometin amb aquest objectiu i, en aquest sentit, la seva regidoria, 
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conjuntament amb la de Promoció Econòmica, ha presentat un projecte que ha 
aprovat la Generalitat de Catalunya, en el marc de les mesures del foment dels 
nous jaciments d'ocupació. Aquest projecte té un import aproximat de 23 
milions de pessetes, i suposa que durant aquest any, a part de l'increment dotat 
amb recursos propis, n'hi haurà un altre dotat amb fons provinents de la 
Generalitat de Catalunya i, per una altra banda, aquest últim aspecte no pretén 
tan sols la cobertura d'aquestes necessitats, sinó també, per una banda, la 
generació d'ocupació, amb la qual cosa es demostra també la sensibilitat 
social; i, per una altra banda, l'aspecte important que suposa innovar o crear un 
marc de relacions diferent entre les empreses del sector privat i del sector 
públic, pel que fa a la cobertura d'aquestes necessitats. 
També demana al senyor de Puig que seleccioni bé els exemples que utilitza a 
l'hora de posar en evidència aquesta presumpta manca de sensibilitat social, ja 
que el de l'atenció a les drogodependències pot ser, si més no, contradictori, 
perquè, de fet, l'únic programa que està funcionant de cara a la inserció dels 
drogodependents es manté, a dures penes, amb les aportacions del Consell 
Comarcal, a través dels recursos que obté del Fons Social Europeu i de 
l'Ajuntament de Manresa, i no s'ha aconseguit estabilitzar un finançament per a 
aquest recurs, que hauria de provenir, precisament, de l'ICASS, del 
departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.  
Per tant, sempre es pot aspirar a més i es pot dir que els recursos són 
insuficients, però una cosa molt diferent és atribuir a l'equip de govern una 
presumpta manca de sensibilitat social.  
 
El senyor Perramon i Carrió intervé dient que vol fer el següent aclariment 
respecte a un comentari del senyor Sala: el que s'aprova avui és el Pressupost 
de la societat FORUM, S.A., que té un document annex anomenat Programa 
Actuació, relatiu bàsicament a la programació de les inversions previstes, 
quantificades i que disposen ja en aquest moment de projecte a punt 
d'executar. Aquesta inversió va disminuint a mesura que s'arriba a l'any 2003. 
Això no vol dir que no es puguin incorporar nous projectes dins de l'any 2000, 
que podran ser executats directament per la societat FORUM, S.A. o a través 
d'altres modalitats, com són ara, l'alliberament de sòl per cedir-lo a 
cooperatives perquè el desenvolupin, a fi d'aconseguir multiplicar l'acció de 
rehabilitació.  
Per això, en el futur proper es definiran noves accions i actuacions en el conjunt 
del nucli antic, i en aquest moment ja hi ha qüestions respecte a les quals 
s'estan fent tractes. 
Per tant, això no vol dir que es limiti la quantitat de les Escodines ni que el 
Pressupost de la societat FORUM, S.A. vagi decreixent, sinó que s'anirà 
consolidant i l'actuació serà més intensa. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que pel que fa a les esmenes, 
l'omple de satisfacció el fet que al senyor Teixeiro li semblin bé, però no n'ha 
acceptat cap i en part ho entén i, en tot cas, si se li permet, manifestarà el 
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posicionament del GMPP respecte a les esmenes del GMCIU, demanant, 
alhora, que es votin separadament. 
Pel que fa a l'esmena sobre l'emplaçament de les fires, el GMPP s'abstindrà en 
la votació, ja que considera que aquest tema es porta convenientment.  
Quant a la referent al projecte d'urbanització de la zona esportiva del Congost, 
el senyor Teixeiro li ha donat una gran alegria, perquè fa un o dos anys el 
GMPP va presentar una proposició demanant que es fes el projecte 
d'urbanització de la zona del Congost i l'equip de govern va votar negativament, 
per això ara se n'alegra que una mica d'amagat s'hagi anat fent aquest 
projecte, havent-lo votat negativament anteriorment.  
Per això, el GMPP votarà afirmativament aquesta esmena. 
Respecte a l'esmena en la qual es demana la construcció del CAP del barri 
antic, el GMPP votarà negativament perquè s'està negociant un conveni entre 
l'Ajuntament de Manresa, l'Hospital de Sant Andreu i la Generalitat de 
Catalunya.  
Quant a les esmenes referents al servei telefònic 010, a la universalització de 
l'accés a la xarxa Internet i al Programa executiu d'aparcaments a la ciutat, el 
GMPP s'abstindrà en la votació. 
Pel que fa a l'esmena amb la qual es demana la destinació de 20 milions de 
pessetes per a la rehabilitació de la Seu, el GMPP votarà negativament perquè 
amb la seva esmena en demanaven 12,5. 
Respecte a l'esmena referent al medi ambient, el GMPP s'abstindrà i, pel que 
fa a la de les llars d'infants, votarà negativament perquè les famílies que ho 
necessiten tenen, per una banda, l'ajut del govern central a través de l'IRPF, i, 
per una altra banda, a través d'una proposició del grup parlamentari del Partit 
Popular, la Generalitat atorga una ajuda.  
També pot garantir que en qualsevol escola bressol pública de Manresa, les 
famílies que no poden pagar, no paguen.  
Quant a les esmenes del GMPP que han estat rebutjades pel senyor Teixeiro, 
ha de dir que intentarà continuar les converses perquè siguin reconduïdes i 
materialitzades les propostes de modificació de l'IAE, presentades pel GMPP, 
respecte a les quals el regidor d'Hisenda ha deixat la porta oberta. 
Malgrat tot, cal dir que el Centre Ocupacional de Professions Lliberals, demana 
a l'equip de govern que procuri treballar durant aquest any perquè aquesta 
proposta es converteixi en realitat.  
Entén el tema de la Seu, que comparteix en el fons i, malgrat que es voti 
negativament, per a ell són una satisfacció els raonaments que s'han exposat, 
que suposen moralment una certa acceptació de l'esmena del GMPP, però, en 
definitiva, el que interessa és que es destinin fons econòmics perquè la Seu, 
que és el monument arquitectònic més important de la ciutat, es pugui 
rehabilitar. 
També cal tenir en compte que el propietari de l'edifici és qui té més interès en 
la seva rehabilitació i potser en altres casos o en altres situacions, aquest edifici 
estaria tancat al públic. Per això el satisfà el fet que l'Ajuntament de Manresa 
tingui la intenció d'equiparar les aportacions del propietari de l'edifici i de la 
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Generalitat de Catalunya, la qual cosa suposa entrar en una línia de treball 
adequada.  
A continuació, entrarà en la rèplica del pressupost. 
El senyor Teixeiro té raó quan diu que és fàcil elaborar un bon Pressupost, però 
que és difícil fer-ho justament i, quan ell parla de política seriosa i responsable, 
es refereix a polítiques de suport a la ciutat. Tenint en compte que en 
inversions reals es preveuen més de 700 milions de pessetes en la urbanització 
de carrers, no és per una voluntat decidida de l'Ajuntament, sinó, simplement 
perquè a la ciutat la inversió privada empeny a fer realitat aquests projectes. Si 
el senyor Teixeiro considera que no és així, demana que li contesti respecte a 
la urbanització dels carrers Carrasco i Formiguera, Balmes, Font del Gat, 
Callús i altres. En tots aquests casos, la causa és el creixement urbanístic de 
tota la zona que fa irremeiablement la inversió, projectada per l'equip de 
govern. 
És una llàstima que l'equip de govern no hagi anat per davant d'aquesta 
situació, sinó al darrera, corrents i, a més, la manca de previsió la paguen els 
altres a través de contribucions especials i quotes d'urbanització, i crèdits. Sap 
que les contribucions especials són correctes, no diu pas el contrari. 
En contrapartida, el creixement de la ciutat que fa l'equip de govern no és gaire 
sostenible, perquè a ell personalment li fa esgarrifança veure que un dels barris 
més afectats pel seu deteriorament social i econòmic només rebrà inversió real 
i directa de 110 milions de pessetes, malgrat que hi hagi una empresa 
vinculada directament al desenvolupament d'aquest barri; i també malgrat que 
aquest tema sigui una prioritat d'aquesta Administració. 
Dels 440 milions de pessetes d'inversió de la societat FORUM, S.A., només 
110 seran d'incidència directa al barri. Això és el que el GMPP considera que 
no és seriós, ni responsable i, tenint en compte les manifestacions de 
satisfacció de l'equip de govern, moralment i èticament reprovable. 
Pel que fa a la dotació de 5 milions de pessetes per al transport públic urbà de 
viatgers, tenint en compte que no se sap quina és la política de transports 
públics d'aquesta ciutat, ni tampoc se sap on es vol arribar, ja sigui per la 
manca de projectes o per la manca d'idees, considera que no és una política 
responsable.  
Quan es planteja una inversió de 40 milions de pessetes per a la Deixalleria i 
no hi ha cap pla d'intervenció mediambiental actual per a la ciutat de Manresa, 
tenint en compte les repercussions que generarà l'aplicació de la recollida 
selectiva d'escombraries, o quan l'equip de govern simplement no sap com fer-
ho per contribuir a millorar el nostre entorn, a través de mesures 
mediambientals, això no és política responsable.  
Quan a la partida pressupostària corresponent, només es destinen 5 milions de 
pessetes escassos a la senyalització horitzontal d'aquesta ciutat, tenint en 
compte la dificultat que suposa el seguiment de la senyalització actual, això 
tampoc és una política responsable. 
Respecte als Consells de participació ciutadana, considera que no gaudeixen 
de la seva part pressupostària per poder tenir realment vinculació de les 
decisions en els Consells, la qual cosa tampoc és una política responsable; 
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com tampoc és una política responsable ni ètica que una regidora que té una 
dedicació de mitja jornada a l'Ajuntament, que és la de l'àrea de joventut, 
només disposi d'un Pressupost global de 36 milions de pessetes, ja que no es 
pot fer gran cosa amb aquest import.  
Aquests són els motius que fan difícil la justificació d'un sol signe d'abstenció 
en la intenció de vot del GMPP, el fet d'una política no responsable en els 
efectes de futur i de ciutat. És a dir, anar al darrera de les iniciatives dels 
ciutadans, en lloc d'oferir alternatives enriquidores per davant. 
El fet que les inversions reals d'aquest Ajuntament es tradueixin en fer-les 
pagar als ciutadans, que ja paguen els seus impostos; el fet de voler gaudir 
dels increments impositius aplicats sense mesura, sobretot als ciutadans, 
sense plantejar-se la innecessarietat de l'endeutament; el fet que subvencions 
plantejades en el Pressupost no han estat confirmades per l'entitat 
subvencionadora, tenint en compte que es tracta de més de 250 milions de 
pessetes, i, en aquest sentit, cal recordar que hi ha la Piscina iniciada, amb 
projecte, però respecte a la qual la subvenció de l'any passat encara no ha 
arribat; el fet del fort increment dels crèdits financers, que provoca el 
creixement de l'endeutament de la ciutat, i no entra en la valoració de si són o 
no adequades les ràtios en relació a altres ciutat, sinó que parla tan sols de 
Manresa; i, per últim, el fet de no saber plantejar-se d'utilitzar recursos ordinaris 
com a una opció diferent a l'endeutament constant; fa impossible que el GMPP 
pugui considerar com a responsable i seriós el Pressupost 2000. 
Dels vuit punts que ha explicat el senyor Teixeiro, en els quals es basa el 
Pressupost 2000, n'hi ha un que fa referència al coneixement i, en concret, a 
l'ensenyament, a la FUB i al projecte universitari; que li sembla correcte, 
malgrat que en aquest apartat també està inclòs el Centre cultural del Casino, 
respecte el qual ell es pregunta si existeix algun projecte. 
De la mateixa manera, respecte al Teatre Kursaal, on es destinen 190 milions 
de pessetes aproximadament, dels quals 133 provenen d'una subvenció de la 
Generalitat de Catalunya; cal dir que aquesta subvenció no està lligada.   
Ni ha un altre que fa referència a les persones, i, en concret, als habitatges per 
a joves, que li sembla perfecte, ja que el GMPP, durant la legislatura anterior va 
intentar presentar diferents propostes que no van tenir èxit. 
En aquest apartat també es parla dels avis i de l'assistència domiciliària. Al 
GMPP també li sembla perfecte aquest sistema, però respecte a les persones 
hi ha una qüestió que és molt clara i de la qual no se n'ha parlat, referent als 
obstacles de la via pública amb els quals es troben els invidents; també 
l'arranjament de les voreres, que és un tema poc important, però cal tenir en 
compte que les persones que passegen estan tipes de trobar-hi forats, i en la 
partida de manteniment només hi ha 78 milions de pessetes, que no són 
suficients per resoldre aquest problema. 
També s'ha dit que, en relació a la ciutat activa i emprenedora, s'invertiran 
recursos en la Casa Caritat i en programes d'inserció laboral, però considera 
que l'equip de govern sempre va al darrera dels projecte que vénen de fora i, 
quan té l'oportunitat d'acollir-se a una esmena, com la presentada pel GMPP, 
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sobre la creació d'un Centre Ocupacional de Professions Lliberals, diu que 
l'estudiarà.  
Respecte al concepte de ciutat sostenible, dins del qual s'inclou la construcció 
de la Deixalleria, l'enllumenat públic i el transport públic urbà, ja ha dit abans 
que no se sap quina política de transport públic hi ha, per potenciar l'ús 
d'aquest servei i aconseguir que els usuaris deixin el seu vehicle a casa. 
Pel que fa a la ciutat en renovació, que està inclosa en el capítol VI, relatiu a 
temes d'inversió, ens trobem amb les contribucions especials.  
Quant a la ciutat del creixement, inclosa en el capítol VII, s'ha fet referència a la 
urbanització de la zona de les Bases de Manresa, barriada Mion, etc., sempre 
sota contribucions especials. 
En relació a la ciutat comercial i de serveis, s'ha fet referència al POEC, al 
centre comercial i a la seva activitat, però només s'ha parlat del centre 
comercial, que només és una petita illa de la ciutat i considera que en el tema 
comercial i de serveis de Manresa cal que es produeixi un canvi de mentalitat 
per aplicar-los també a altres barris de la ciutat com són ara la Font dels 
Capellans, la Sagrada Família i El Xup, els quals tenen el seu comerç, les 
seves necessitats i els seus serveis.  
Per això, si se li permet, acabarà aquesta intervenció de la mateixa manera que 
ho ha fet en la primera, dient que el GMPP detecta seriosos problemes de 
plantejaments estratègics i de creixement ferm de la ciutat, perquè l'equip de 
govern segueix, any rere any, una línia fantasiosa i elucubradora sobre el 
paper, però cal dur a la pràctica les realitats. Això fa témer que les possibilitats 
reals de creixement social, econòmic i cultural de la nostra societat quedin en 
res. 
El GMPP agrairia que es dugués a terme una política seriosa, responsable i 
moralment i èticament consumible per a tota la ciutat, en lloc d'una política de 
somnis, que són importants, i d'il.lusions, que són necessàries, però que no 
poden ser l'únic suport a les propostes i als Pressupostos de l'equip de govern. 
Per això, malgrat tot, el GMPP votarà negativament el Pressupost 2000. 
 
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient al senyor Mora que no voldria 
mantenir el mot "insensibilitat social", però sí voldria dir que dins del 
Pressupost, la partida referent a acció social creix un 6,14% mentre que el 
creixement del Pressupost és de la quantitat que ha explicat abans.  
També ha de dir que la partida referent a les drogodependències és 
d'1.000.000 de pessetes, que és la mateixa quantitat que la de l'any passat.  
Per tant, només ho ha dit en aquest sentit i està segur que ni el senyor Mora, ni 
l'equip de govern tenen insensibilitat social. Potser aquest comentari seu no ha 
estat tant just com ho hauria hagut de ser.  
Pel que fa a la intervenció del senyor Teixeiro, ha de dir que el GMCIU és qui 
pot parlar amb menys demagògia quan es refereix al tema dels sous, ja que els 
va votar afirmativament i els ha defensat on ha calgut.  
Per tant, només ha pretès fer una valoració sobre la rendibilitat d'aquesta 
qüestió per a la ciutat, i promet no tornar-ne a parlar més, sobretot perquè el 
senyor Teixeiro no tingui la sensació que, quan parla, ho fa ex càtedra, la qual 
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cosa no pot fer cap membre de la Corporació, ja que cadascú té les seves 
limitacions. 
El senyor Teixeiro ha parlat també de la cultura grega i li ha de dir que ell és fill 
d'una senyora de Sant Salvador de Toló, de la província de Lleida; és una 
pagesa de terra endins, i recorda que quan ell no li feia cas, la seva mare li 
deia: ja puc xiular, ja, si l'ase no vol beure i l'ase era ell, que no li feia massa 
cas. 
En un moment determinat de la seva intervenció, ha dit que el senyor Teixeiro 
només ha fet interpretació política del Pressupost al final de l'explicació; no ha 
dit que no n'hagi fet. Sembla que el senyor Teixeiro no ho ha entès. 
També creu que és trist que s'hagi de justificar el fet de no destinar diners a la 
rehabilitació de la Seu de Manresa, dient que el Saló de Sessions no és ple 
avui. Per aquesta raó, se'n podrien anar tots a casa, ja que el Saló és buit 
gairebé en cada sessió, i potser els regidors en tenen alguna culpa. Per tant, el 
fet que l'Ajuntament no destini diners a la rehabilitació de la Seu, és fruit d'un 
problema de sensibilitat envers aquest tema.  
La qüestió de la Seu està dins de l'àmbit turístic de la ciutat i Manresa té 
poques coses amb valor històric i una d'elles és aquesta Basílica.  
Tal com ha dit abans el portaveu d'un altre grup municipal, ell també pren la 
paraula al regidor d'Hisenda, quan ha dit que l'Ajuntament de Manresa farà les 
mateixes inversions que facin les altres Administracions. Espera que sigui així, 
perquè creu que serà bo per a la ciutat. 
Pel que fa a les esmenes presentades al Pressupost 2000, demana la votació 
separada i voldria dir que les raons exposades per l'equip de govern per no 
votar afirmativament les esmenes presentades pel GMCIU, l'han deixat una 
mica confús, ja que tot el que en elles es proposa ho farà l'equip de govern 
durant l'any 2000, sobretot els temes inclosos en la segona esmena. En aquest 
sentit, s'ha dit que no hi ha problema respecte el tema de la fira, ja que es fa 
cada any, respecte a la qual cosa ell considera que, si es fa cada any, es 
podria tornar a votar. Si no és així, pregunta si l'emplaçament de la fira es 
continua mantenint provisionalment sense buscar-ne un de definitiu. 
Pel que fa a la zona esportiva del Congost, s'ha explicat que ja ho està fent 
l'Ajuntament, per tant, és una cosa que es tirarà endavant. Respecte a la 
construcció del CAP del barri antic, sense entrar en detalls, creu que la 
resposta que s'ha donat no és la correcta, com tampoc ha estat correcte que 
s'hagi dit que, si és necessari, es tirarà endavant perquè ja hi ha una partida 
per a la compra de terrenys.  
No vol extendre's més en l'explicació perquè ja s'ha debatut prou aquest tema, 
però considera que l'equip de govern podria votar afirmativament aquesta 
al.legació. 
Pel que fa al tema de la Seu, l'ha sorprès que es digués que, si hi ha superàvit, 
es podrà destinar a aquests temes, ja que hi hauria d'haver molt superàvit per 
poder solucionar el tema dels treballadors i el de la Seu. Espera que així sigui. 
Quant a les esmenes presentades pel GMPP, el GMCIU s'abstindrà en la seva 
votació a excepció de la referent a la rehabilitació de la Seu; en aquest cas, el 
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seu vot serà negatiu perquè considera que la seva proposta és més agosarada 
i s'adequa més a les necessitats de la Basílica.  
Finalment, demana, si és possible, la votació separada dels tres Pressupostos 
que se sotmeten a aprovació.  
 
El secretari explica que la Llei reguladora de les hisendes locals no permet la 
votació separada i manifesta que, malgrat això, el posicionament del GMCIU 
constarà en l'acta d'aquesta sessió.  
 
El senyor de Puig i Viladrich diu que, davant d'aquesta situació, el GMCIU 
manifesta que si hagués estat possible la votació separada, hauria votat 
afirmativament els Pressupostos de les societats municipals FORUM, S.A. i 
Aigües de Manresa, S.A., i negativament el Pressupost de l'Ajuntament de 
Manresa. 
Per tant, com a conseqüència d'aquesta impossibilitat, el GMCIU votarà 
negativament els tres Pressupostos.  
 
L'alcalde disposa la votació conjunta de les esmenes 1a., 2a., 3a., 4a., 6a. i 
7a.; i la votació separada de l'esmena 5a., del GMPP.  
 
Sotmeses a votació conjunta les esmenes 1a., 2a., 3a., 4a., 6a. i 7a. del 
GMPP, es rebutgen per 15 vots negatius (11 GMS, 1 GMIC-V i 3 GMERC), 8 
abstencions (GMCIU), i 2 vots afirmatius (GMPP). 
 
Sotmesa a votació l'esmena 5a. del GMPP, es rebutja per 23 vots negatius (11 
GMS, 1 GMIC-V, 3 GMERC i 8 GMCIU) i 2 vots afirmatius (GMPP). 
 
L'alcalde disposa la votació separada dels tres punts de l'esmena 1a. del 
GMCIU, el resultat de la qual és el següent: 
 
Sotmès a votació el punt primer, es rebutja per 17 vots negatius (11 GMS, 1 
GMIC-V, 3 GMERC i 2 GMPP), i 8 vots afirmatius (GMCIU). 
 
Sotmès a votació el punt segon, es rebutja per 15 vots negatius (11 GMS, 1 
GMIC-V i 3 GMERC), 2 abstencions (GMPP), i 8 vots afirmatius (GMCIU). 
 
Sotmès a votació el punt tercer, es rebutja per 17 vots negatius (11 GMS, 1 
GMIC-V, 3 GMERC i 2 GMPP), i 8 vots afirmatius (GMCIU). 
 
L'alcalde disposa la votació separada dels punts 1r. al 4t. i la votació 
conjunta dels punts 5è. i 6è. de l'esmena 2a. del GMCIU, el resultat de la 
qual és el següent: 
 
Sotmès a votació el punt primer, es rebutja per 15 vots negatius (11 GMS, 1 
GMIC-V i 3 GMERC), 2 abstencions (GMPP), i 8 vots afirmatius (GMCIU). 
 
Sotmès a votació el punt segon, es rebutja per 15 vots negatius (11 GMS, 1 
GMIC-V i 3 GMERC) i 10 vots afirmatius (8 GMCIU i 2 GMPP). 
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Sotmès a votació el punt tercer, es rebutja per 17 vots negatius (11 GMS, 1 
GMIC-V, 3 GMERC i 2 GMPP) i 8 vots afirmatius (GMCIU). 
 
Sotmès a votació el punt quart, es rebutja per 15 vots negatius (11 GMS, 1 
GMIC-V i 3 GMERC), 2 abstencions (GMPP), i 8 vots afirmatius (GMCIU). 
 
Sotmesos a votació conjunta els punts cinquè i sisè, es rebutgen per 15 vots 
negatius (11 GMS, 1 GMIC-V i 3 GMERC), 2 abstencions (GMPP), i 8 vots 
afirmatius (GMCIU). 
 
A continuació, l'alcalde sotmet a votació el dictamen inclòs en el punt 
3.1.1 de l'ordre del dia. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (11 GMS, 1 
GMIC-V i 3 GMERC) i 10 vots negatius (8 GMCIU i 2 GMPP).  
 
El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i manifesta l'agraïment del 
GMCIU a l'actitud del president durant el debat dels Pressupostos. 
 
L'alcalde agraeix la presència a les persones que formen part del públic, que 
han assistit a aquesta sessió del Ple i els demana disculpes pel tedi que 
implica, de vegades, el debat dels Pressupostos. 
 
L'alcalde disposa que es debatin a continuació els dictàmens inclosos en els 
punts 3.2.1 i 3.2.2 de l'ordre del dia, donat que el senyor Irujo, que és el regidor 
que en farà l'exposició, no es troba gaire bé. 
 
3.2 REGIDORIA DELEGADA D'ADMINISTRACIÓ 
 
3.2.1 APROVAR LA PLANTILLA DE PERSONAL D'AQUEST 

AJUNTAMENT PER A L'ANY 2000. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Administració del 
dia 10 de desembre de 1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que l'article 90 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de 
Règim local, article 291 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, els articles 126 i 127 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 
d'abril, i articles 25, 26 i 28.1 i 54.1 a) del Decret 214/1990 de 30 de juliol pel 
qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, 
determinen que les Corporacions Locals aprovaran anualment la Plantilla en la 
mateixa sessió en que s'aprovi el Pressupost, la qual comprendrà la relació 
detallada per cossos, escales, subescales, classes i categories dels llocs de 
treball en que s'integrin  els funcionaris, el personal laboral i l'eventual, agrupats 
indicant la denominació d'aquests, el nombre de llocs de treball que els 
constitueixen, el nombre dels que es trobin vacants  i el grup a que pertanyin, 
d'acord amb la titulació exigida per al seu ingrés. 
 
El tinent d'alcalde regidor delegat d'Administració, proposa al Ple de la 
Corporació, l'adopció dels acords següents: 



 66

 
1r.- Aprovar la Plantilla de Personal d'aquest Ajuntament per a l'any 2000, que 
es conté en la documentació annexa a aquest dictamen i que forma part del 
mateix, comprenent en el seu detall els apartats següents: 
 
A) Llocs de treball de funcionaris de carrera classificats en escales i 

subescales. 
B) Llocs de treball reservats a personal de confiança o assessorament 

especial. 
C) Llocs de treball subjectes a la legislació laboral. 
 
2n.- Publicar íntegrament la Plantilla al Butlletí Oficial de la Província i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el termini dels 30 dies següents al de 
la seva aprovació. 
 
3r.- Trametre a la vegada còpies a l'Administració de l'Estat i al Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya." 
 
El senyor Irujo i Fatuarte explica que les Corporacions locals han d'aprovar 
cada any la Plantilla de personal en la mateixa sessió plenària en què aprovin 
el Pressupost municipal.  
Per tant, avui un cop aprovat el Pressupost, proposa l'aprovació de la Plantilla 
de personal de l'Ajuntament per a l'any 2000. 
En la documentació annexa al dictamen s'inclou la relació detallada, ordenada 
per cossos, escales, subescales, classes i categories, dels llocs de treball en 
què s'integraran els corresponents als funcionaris de carrera, als reservats al 
personal de confiança o assessorament especial i als subjectes a la legislació 
laboral.  
Actualment la Plantilla de personal de l'Ajuntament està integrada per 500 
persones, de les quals 286 corresponen a funcionaris, 210, a personal subjecte 
a la legislació laboral i 4, a llocs de treball corresponents a personal eventual. 
Les modificacions que conté aquest dictamen per a l'any 2000 en relació al de 
l'any 1999 són les següents:  
En relació als funcionaris i dins de l'escala d'Administració general, es preveu la 
creació de dues places de tècnic d'administració general, una d'elles amb destí 
a la unitat de Recursos Humans del Servei de Planificació i Coordinació, i una 
altra amb destí a la unitat de Contractació i Patrimoni del Servei de Serveis 
Jurídics.  
Aquestes dues places es creen per a la requalificació de les actualment 
existents de tècnics de grau mig de gestió, adscrites a les mateixes unitats. Per 
tant, no es pot considerar com la creació de noves places, sinó que es tracta de 
requalificacions de places ja existents. 
Pel que fa a l'escala d'Administració especial, es creen cinc noves places, que 
en aquest cas són de nova creació, de tècnics de grau mig de gestió 
especialitzada, amb destí als serveis següents: una a la unitat de Recursos 
Humans, del Servei de Planificació i Coordinació; una al Servei d'Acció 
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Ciutadana; dues al Servei d'Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública; i una als 
Sistemes d'Informació.  
Finalment, dins de la subescala de serveis especials es crea una plaça de 
tècnic auxiliar de gestió especialitzada amb destí als Sistemes d'Informació, 
que tampoc és de nova creació, ja que es converteix el lloc de treball laboral 
actualment ocupat pel senyor Moisès Trullàs a un lloc de treball de funcionari.  
Per tant, quant als llocs de treball destinats a funcionaris de carrera, es creen 
cinc noves places de tècnic de grau mig de gestió especialitzada, destinades 
als serveis esmentats.  
Pel que fa als llocs de treball sotmesos a la legislació laboral, hi ha dues places 
de nova creació, amb dedicació parcial, una d'elles correspon a un lloc de 
treball de treballadora familiar, amb una dedicació de 20 hores setmanals, i una 
altra, a un de professor de l'Escola d'Art, també amb les mateixes hores de 
dedicació. Aquests dos llocs de treball estan adscrits al Servei d'Acció 
Ciutadana.  
Per últim, cal destacar l'increment de jornada del lloc de treball de diplomat en 
infermeria de salut comunitària, que ocupa el senyor Ramon Martín, el qual 
realitzarà una jornada completa, partint de les 20 hores setmanals que realitza 
en aquest moment.  
En resum, doncs, es tracta d'una modificació de plantilla, que conté set noves 
places, cinc corresponents a llocs de treball de funcionaris de carrera i dues, a 
llocs de treball de personal laboral.  
Aquestes modificacions, sumades a l'actual Plantilla de l'Ajuntament, respon a 
tres eixos: per una banda, a les necessitats detectades pels diferents serveis; 
per una altra, a les possibilitats pressupostàries i seria innegable no remarcar 
aquest fet; i, per últim, a la priorització de l'equip de govern respecte a les 
necessitats detectades. 
S'ha fet un gran esforç de contenció, és a dir, l'Ajuntament de Manresa, com 
qualsevol altra Administració, té una preocupació evident per assumir, dins de 
les possibilitats pressupostàries i dins d'una política de recursos humans 
coherent, la màxima contenció alhora que primar la cobertura de les places que 
siguin indispensables per al correcte funcionament de l'Ajuntament.  
Aquesta Administració s'ha mogut dins d'aquests dos extrems per presentar la 
proposta de Plantilla per a l'any 2000. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i diu que el GMPP s'abstindrà en 
la votació, perquè, segurament si governés l'hauria presentat d'una altra 
manera, però, com que no és així, al GMPP li sembla correcte dins de la línia 
de l'actual equip de govern. Per tant, no hi té res a dir i tampoc el votarà 
negativament, ja que el creixement de la Plantilla no és desmesurat. 
 
El senyor Sala i Rovira pren la paraula i diu que en l'expedient no consta  
l'informe del Comitè de Personal, malgrat que també li consta que s'ha 
demanat, però no ha arribat.  
També voldria preguntar si totes les places de nova creació es faran pel 
procediment normal de concurs, sense urgències.  
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El posicionament del GMCIU respecte a aquest dictamen serà d'abstenció, ja 
que, malgrat haver votat negativament els Pressupostos, no voldria ser un 
element distorsionador d'aquest Pressupost en el projecte de necessitats de 
recursos humans i tècnics de l'equip de govern.  
 
El senyor Irujo i Fatuarte respon al senyor Javaloyes que el creixement que 
experimenta la Plantilla de personal amb aquest dictamen està molt en 
concordança amb les necessitats actuals de l'Ajuntament. 
Com a exemple d'això, voldria explicar una qüestió que ja es va comentar en la 
Comissió Informativa corresponent, que és la següent: una de les places de 
nova creació de tècnic de grau mig de gestió especialitzada va destinada a la 
unitat de Recursos Humans. Acaba de dir que la Plantilla Orgànica d'aquest 
Ajuntament està conformada per 500 persones. Aquesta unitat no pot gestionar 
de forma acurada i adequada amb l'actual dotació totes les qüestions que fan 
referència a aquest nombre de persones. Cau pel seu propi pes la necessitat 
de reforçar aquesta unitat. El mateix passa amb la resta de les places de nova 
creació.  
Per tant, demana que es tingui la tranquil.litat i la garantia que l'estudi de la 
creació d'aquestes places s'ha fet acuradament i de forma molt ajustada a les 
necessitats actual.  
En resposta al senyor Sala, ha de dir que no li consta que el Comitè de 
Personal i la Junta de Personal hagin d'emetre un informe, sinó que, en tot cas, 
cal que se'ls informi de les modificacions de la Plantilla Orgànica. Per tant, ni en 
l'expedient d'aprovació de la Plantilla Orgànica, ni en les seves modificacions, 
cal negociació ni informe previ dels representants sindicals, ja que queden 
excloses de negociació les decisions de l'Administració que afectin les seves 
potestats d'organització. No li consta que ho exigeixi la Llei 9/1987, que regula 
els òrgans de participació i determinació de les condicions de treball del 
personal al servei de les Administracions Públiques; com tampoc ho exigeix 
l'Acord sobre condicions econòmiques, socials i de treball i el Conveni, d'aquest 
Ajuntament vigents.  
L'Oferta Pública d'Ocupació, que treu cada any a concurs l'Ajuntament, en 
canvi, sí que és objecte de negociació.  
Per tant, insisteix, no li consta que aquest dictamen hagi de tenir el suport d'un 
informe del Comitè de personal o de la Junta de personal, sinó que aquests dos 
òrgans han de ser informats. 
També pot tenir el senyor Sala la garantia que en la provisió de les places de 
nova creació que consten en aquest dictamen es respectarà escrupolosament 
el que estableix la legislació vigent, a fi de dotar de la màxima transparència i 
veracitat els sistemes de selecció i provisió d'aquestes places. 
 
El senyor Sala i Rovira diu que, pel que fa a l'informe del Comitè de personal, 
ell no ha dit que fos preceptiu, sinó que s'ha demanat i que no ha arribat. 
Potser seria una bona pràctica que aquest informe constés a l'expedient, a fi 
d'aconseguir que hi hagi transparència. 
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (11 GMS, 1 
GMIC-V i 3 GMERC) i 10 abstencions (8 GMCIU i 2 GMPP).   
 
3.2.2 MODIFICAR L'ACORD PLENARI DEL DIA 26 DE GENER DE 1996 

PEL QUE FA A L'INCENTIU DE PRODUCTIVITAT DEL PERSONAL 
DE LA POLICIA LOCAL. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Administració del 
dia 15 de desembre de 1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès l’acord plenari de 26 de gener de 1996, concretament en el seu annex 
núm. 2, punts 2.1 i 2.2 del dictamen sobre retribucions del personal per a l’any 
1996, i els acords en matèria de retribucions del personal adoptats pel Ple de la 
Corporació en dates 19 de gener de 1998, 21 de desembre de 1998 i 18 de 
gener de 1999, que fixa els criteris d’assignació d’incentius de productivitat al 
personal de la Policia Local. 
 
Atès que el complement de productivitat està destinat a retribuir l’especial 
rendiment, l’activitat extraordinària i l’interès i la iniciativa del funcionari que 
desenvolupa el seu treball. 
 
Atès que l’apreciació de la productivitat haurà de realitzar-se en funció de 
circumstàncies objectives relacionades directament amb el desenvolupament 
del lloc de treball i objectius assignats al mateix. 
 
Atès que, en cap cas, les quanties assignades per complement de productivitat 
durant un període de temps, originaran cap tipus de dret individual respecte a 
les valoracions o apreciacions corresponents a períodes successius. 
 
Atès l’acord sobre condicions econòmiques, social i de treball que preveu que 
el personal que desenvolupi la seva jornada laboral totalment o parcialment en 
dia no feiner i/o nocturn, rebrà una retribució per tal motiu. 
 
Atès que pel que fa al personal de la Policia Local els serveis prestats en torn 
de nit, tenen assignada puntuació en la lletra I de l’apartat 2.1 corresponent als 
còmputs segons els serveis prestats, el que fa que sigui necessari introduir un 
nou tipus de còmput per tal de poder retribuir els serveis prestats en dies 
festius. 
 
Modificar l’apartat 2.1 de l’annex núm. 2 de l’acord plenari de 26 de gener de 
1996, que fixa els criteris d’assignació d’incentius de productivitat al personal 
de la Policia Local, en el sentit d’afegir l’apartat “K, serveis realitzats en torn de 
festiu, tindran un afegit de 100 punts”. L’esmentada modificació tindrà efectes 
econòmics des de 1 de gener de 1999." 
 
El senyor Irujo i Fatuarte explica els antecedents històrics, segons els quals el 
Ple d'aquest Ajuntament, el dia 26 de gener de 1996 va concretar, en el seu 
annex número 2, en els punts 2.1 i 2.2 els criteris d'assignació d'incentius de 
productivitat al personal de la Policia Local. 
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Atès que els vigents Acords sobre condicions econòmiques, socials i de treball 
preveuen que el personal que desenvolupa la seva jornada laboral totalment o 
parcialment en dia no feiner i/o nocturn rebrà una retribució per aquest 
concepte, i atès que actualment el personal de la Policia Local que presta els 
seus serveis durant el torn de nit ja té assignada una lletra per al càlcul 
d'aquest complement de productivitat, que és la i) de l'apartat 2.1, es fa 
necessari introduir un nou paràmetre, consistent en aquest cas en afegir la 
lletra k) dins d'aquest epígraf per retribuir els serveis prestats en dies festius, 
que és l'incentiu de productivitat que encara no es preveu per a la Policia Local. 
Evidentment, l'equip de govern creu que és just modificar l'apartat 2.1 d'aquest 
annex per fixar, de forma objectiva i transparent, els serveis realitzats per part 
del personal adscrit a la Policia Local durant el torn festiu.  
Es pretén que aquest apartat k), sumat a altres lletres que computen altres 
serveis extraordinaris, tinguin un afegit de 100 punts i que l'esmentada 
modificació tingui efectes econòmics a partir de l'1 de gener de 1999 per tal que 
els membres i el personal afectat per aquesta modificació pugui rebre aquest 
incentiu de productivitat amb efectes retroactius. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
Es fa constar que en aquest moment abandona la sessió el senyor Irujo i 
Fatuarte. 
 
L'alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels dictàmens inclosos en 
els punts 3.1.2 i 3.1.3 de l'ordre del dia.  
 
3.1.2 DONAR D'ALTA A L'INVENTARI GENERAL CONSOLIDAT DE 

BÉNS, DRETS I OBLIGACIONS D'AQUEST AJUNTAMENT UNA 
PARCEL·LA SOBRERA SITUADA A LA CARRETERA BV-1225 DE 
MANRESA AL PONT DE VILOMARA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde del dia 17 de novembre de 
1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que com a conseqüència de l’aprovació del Pla general d’ordenació 
urbana de Manresa, resulta una parcel·la sobrera per no reunir aquesta les 
condicions adequades d’acord amb les determinacions del planejament vigent. 
 
Atès l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 25 de maig de 
1999, que qualifica aquesta porció de terreny com a parcel·la sobrera de 
configuració irregular, de 1.470 m2 de superfície (queda delimitada en ombrejat 
al plànol adjunt), amb la classificació urbanística de sòl no urbanitzable i la 
qualificació urbanística de Agrícola (clau – 12). 
 
Atès l'article 12 del decret de la Generalitat 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual 
s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals, que estableix que per 
declarar un terreny parcel·la sobrera es requereix un expedient de qualificació 



 71

jurídica, excepte quan l'alteració esdevé, expressament o implícita, de l'aprovació 
de plans d'ordenació urbana o projectes d'obres o serveis. 
 
Atès l'article 100 i següents del decret abans esmentat, que preveu la 
incorporació dels béns municipals en l'Inventari Municipal de Béns, així com la 
seva inscripció al Registre de la Propietat. 
 
Atesos els informes emesos pels serveis tècnics municipals i pel TMG de la 
Unitat de Contractació i Patrimoni. 
 
Com a alcalde president de l'Ajuntament de Manresa proposo al Ple de la 
Corporació l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Donar d'alta a l'Inventari general consolidat de béns, drets i obligacions 
d'aquest Ajuntament i sol·licitar la inscripció al Registre de la Propietat de 
Manresa, de la parcel·la sobrera que a continuació es descriu, procedent de la 
nova ordenació aprovada pel Pla general d'ordenació urbana. 
 
Les dades d'aquesta parcel·la sobrera són les següents: 
 
Terreny de configuració irregular, de 1.470 m2 de superfície i amb els següents 
límits (queda delimitada en ombrejat al plànol adjunt): 
 
Nord - Amb la parcel·la número 96, propietat de Maria Lourdes Trullàs Serra. 
Sud - Amb la parcel·la número 98, propietat d’Enric Casasayas Brichs. 
Est - Amb la parcel·la número 99, propietat de Pere Bacardit Busquet. 
Oest - Amb la carretera BV-1225. 
 
Càrregues: lliure de càrregues i gravàmens, així com també d’arrendataris i 
ocupants. 
 
Referència cadastral: sense referència cadastral, atesa la seva condició de 
parcel·la sobrera. 
 
SEGON. Instruir expedient d'alienació de l'esmentada parcel·la sobrera, d'acord 
amb el que preveu l'article 44 del Reglament de patrimoni dels ens locals aprovat 
per decret 336/1988, de 17 d'octubre."   
 
3.1.3 ALIENAR AL SENYOR PEDRO BRUNET BARRABÉS UNA 

PARCEL·LA SOBRERA UBICADA A L'AVINGUDA DE FRANCESC 
MACIÀ. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde del dia 30 de novembre de 
1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que mitjançant escrit de referència registre d’entrada número 
3.406/05.02.99, el senyor Pedro Brunet Barrabés (DNI número 39.195.145, 
amb domicili a la plaça Oriol número 4 de Manresa), actuant en nom propi, va 



 72

demanar la compra d’una porció de terreny situada a l’Avinguda Francesc 
Macià, la qual confronta amb la seva propietat, que correspon a la finca de 
referència cadastral 32 020 25, ubicada a la plaça Pare Oriol, 4 i Avinguda de 
Francesc Macià. 
 
Considerant que en data 3 de març de 1999, els serveis tècnics municipals van 
emetre informe en relació amb l’esmentada porció de terreny, la qual té una 
edificabilitat de planta baixa més 5 plantes pis, amb una superfície de 0,60m2. 
 
Donat que la Comissió Municipal de Govern, en sessió que va tenir lloc el dia 
12 d’abril de 1999, va adoptar l’acord de donar d’alta a l’Inventari general 
consolidat de béns, drets i obligacions d’aquest Ajuntament i sol·licitar la 
inscripció al Registre de la propietat de la parcel·la sobrera abans esmentada. 
 
De conformitat amb el que preveu l'article 44 del decret 336/1988, de 17 
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals de 
Catalunya, que disposa que les parcel·les sobreres poden ser alienades per 
venda directa al propietari o propietaris confrontants, amb el requeriment 
personal previ i que, en el cas que siguin diversos els propietaris confrontants, la 
venda o permuta s'ha de fer de manera que les parcel·les resultants s'ajustin al 
criteri més racional d'ordenació del sòl, segons un dictamen tècnic. 
 
Atès que mitjançant escrit de referència registre d'entrada número 
25.652/05.10.99, el senyor Pedro Brunet Barrabés, actuant en nom propi, ha 
manifestat que té interès en adquirir el sobrant de via pública de 0,60 m2, per 
un preu de 54.054 PTA. 
 
Donat que mitjançant ofici de l’alcalde president de data 15 de novembre de 
1999, es dóna compte d’aquesta alienació al Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Vist l’informe jurídic que figura a l’expedient, emès en data 30 de novembre de 
1999. 
 
Com a alcalde president de l'Ajuntament de Manresa, proposo al Ple de la 
Corporació l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Alienar al senyor Pedro Brunet Barrabés (DNI número 39.195.145, 
amb domicili a la plaça Oriol número 4 de Manresa), la parcel·la sobrera que es 
descriu a continuació (grafiada en ombrejat al plànol adjunt, i designada amb el 
número 1), pel preu de 54.054 PTA. 
 
- Descripció: URBANA: terreny de configuració trapezoïdal, de 0,60 m2 de 

superfície, i amb els següents límits: 
 

Al nord-est, amb la finca de referència cadastral 32 020 25, propietat de Pere 
Brunet Barrabés. 
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Al nord-oest, amb l’avinguda de Francesc Macià. 
  

Al sud-est, amb la finca de referència cadastral 32 020 27, propietat de 
l’Institut Català del Sòl. 

  
Al sud-oest, amb l’avinguda de Francesc Macià. 

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

Classificació urbanística: Sòl urbà. 
Qualificació urbanística: Residencial. Eixample. (clau – 1.3) 

Edificabilitat – PB + 5 plantes pis. 
 
- Registre de la Propietat: inscrita al Registre de la Propietat número 1 de 

Manresa, al tom 2.307 de l’arxiu, llibre 936 de Manresa, foli 209, finca 45.689, 
inscripció 1a. 

 
- Càrregues i arrendataris: Lliure de càrregues i gravàmens, així com també 

d'arrendataris i ocupants. Inscrita al Registre de la Propietat a l’empara de 
l’article 206 de Llei Hipotecària, sens perjudici de tercers durant el termini de 
dos anys a comptar des del dia 28 de juny de 1999. 

 
- Referència cadastral: no té la condició de finca cadastral en l’actualitat, atesa 

la seva condició de parcel·la sobrera i la seva escassa superfície. 
 
Tot això de conformitat amb allò que preveu l'article 44 Reglament del patrimoni 
dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre. 
 
SEGON. Facultar el senyor alcalde president per a la signatura de tota la 
documentació necessària per a l’efectivitat d’aquest acord." 
 
El senyor García i Comas explica que el primer d'aquests dos dictàmens, que 
ja es van tractar en la darrera Comissió Informativa, fa referència a un terreny 
situat a la carretera del Pont de Vilomara, aproximadament en el punt on 
s'accedeix a l'Abocador, té una superfície de 1.470 metres i es dóna d'alta a 
l'Inventari general consolidat de béns. 
El segon dictamen correspon a l'alienació d'una finca molt petita de 0,60 metres 
quadrats al senyor Pedro Brunet Barrabés, per un import de 54.054 pessetes. 
Es tracta de dos temes de tràmit per als quals demana el vot afirmatiu. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 3.1.2 i 3.1.3 
de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
L'alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels dictàmens inclosos en 
els punts 3.1.4 i 3.1.5 de l'ordre del dia. 
 
3.1.4 RECONÈIXER UN CRÈDIT DE 2.361.382 PTA A FAVOR DE 

L'ENTITAT MERCANTIL PROMOTORA DE CASAS, SA, EN 
RELACIÓ AMB L'OCUPACIÓ DEL SOLAR SITUAT AL PASSEIG DE 
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PERE III, NÚM. 55, DE MANRESA, QUE HA ESTAT UTILITZAT COM 
A APARCAMENT DE VEHICLES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde del dia 10 de novembre de 
1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que s’han devengat obligacions a càrrec d’aquest Ajuntament que per 
diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades, en relació amb 
l’ocupació del solar situat al Passeig de Pere III número 55 de Manresa, 
propietat de l’entitat mercantil PROMOTORA DE CASAS, S.A., que ha estat 
utilitzat com aparcament de vehicles. 
 
Vist l’informe emès pel tècnic d’administració general adscrit al Servei 
d’Urbanisme en data 6 d’agost de 1999 i l’informe emès per la cap de servei de 
Serveis Jurídics en data 10 de novembre de 1999. 
 
Com alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al ple de la 
corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Reconèixer a l’empara d’allò que disposa l’article 23.1 lletra e) del 
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de les disposicions vigents en matèria de règim local i l’article 60.2 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit de 2.361.382 PTA inclòs l’IVA) a favor 
de l’entitat mercantil PROMOTORA DE CASAS, S.A. (A-08218695 – Passeig 
Pere III, 56), pel deute acreditat i informat pel responsable del  servei que es fa 
constar a la factura número 99-27, que s’adjunta al present dictamen, el qual es 
correspon a l’ocupació del solar situat al Passeig de Pere III, 55 de Manresa, 
per estacionament de vehicles, durant el període comprès entre l’1 de maig de 
1997 i el 27 de juny de 1999. 
 
SEGON. Facultar el senyor alcalde president per a la signatura de la 
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient." 
 
3.1.5 RECONÈIXER UN CRÈDIT D'1.126.491 PTA, A FAVOR DE 

L'ENTITAT MERCANTIL INMOBILIARIA MINORSA, SA, EN 
RELACIÓ AMB L'OCUPACIÓ DEL SOLAR SITUAT AL PASSEIG DE 
PERE III, NÚM. 57, DE MANRESA, QUE HA ESTAT UTILITZAT COM 
APARCAMENT DE VEHICLES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde del dia 10 de novembre de 
1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que s’han devengat obligacions a càrrec d’aquest Ajuntament que per 
diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades, en relació amb 
l’ocupació del solar situat al Passeig de Pere III número 57 de Manresa, 
propietat de l’entitat mercantil INMOBILIARIA MINORSA, S.A., que ha estat 
utilitzat com aparcament de vehicles. 
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Vist l’informe emès pel tècnic d’administració general adscrit al Servei 
d’Urbanisme en data 6 d’agost de 1999 i l’informe emès per la cap de servei de 
Serveis Jurídics en data 10 de novembre de 1999. 
 
Com alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al ple de la 
corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Reconèixer a l’empara d’allò que disposa l’article 23.1 lletra e) del 
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de les disposicions vigents en matèria de règim local i l’article 60.2 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit d’1.126.491 PTA (inclòs l’IVA) a favor 
de l’entitat mercantil INMOBILIARIA MINORSA, S.A. (A-58715954 – Passeig 
Pere III, 56), pel deute acreditat i informat pel responsable del  servei que es fa 
constar a la factura número 99-7, que s’adjunta al present dictamen, el qual es 
correspon a l’ocupació del solar situat al Passeig de Pere III, 57 de Manresa, 
per estacionament de vehicles, durant el període comprès entre l’1 de maig de 
1997 i el 27 de juny de 1999. 
 
SEGON. Facultar al senyor alcalde president per a la signatura de la 
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient." 
 
El senyor García i Comas explica que els reconeixements de crèdit d'aquests 
dos dictàmens fan referència al que es coneix com a aparcament de vehicles al 
solar de l'Atlàntida, i està motivat pel fet que l'1 de maig de 1997 el propietari 
d'aquests solars va demanar la cancel.lació del conveni signat amb 
l'Ajuntament perquè ja tenia els plans especials presentats. Va transcorre un 
temps des d'aquella data fins el 27 de juny de 1999 en què es va poder tancar 
l'aparcament per començar l'execució de les obres. 
Amb aquests dos dictàmens es reconeix aquest deute de l'Ajuntament, amb 
l'IBI d'aquests solars i, per tant, es fa front a aquesta despesa.  
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 3.1.4 i 3.1.5 
de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels membres presents. 
 
L'alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels dictàmens inclosos en 
els punts 3.1.6 i 3.1.7 de l'ordre del dia.  
 
3.1.6 PRORROGAR, PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE L'1 DE GENER I 

EL 31 DE MARÇ DEL 2000, LA CONCESSIÓ DEL SERVEI 
D'EXPLOTACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
MUNICIPALS, DE L'ESTADI MUNICIPAL D'EL CONGOST, 
ADJUDICADA A L'ENTITAT CLUB ATLÈTIC MANRESA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde del dia 1 de desembre de 
1999 que, transcrit, diu el següent: 
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"Atès que el Ple de la Corporació, en sessió del dia 17 de juliol de 1989 va 
acordar l'adjudicació de la concessió administrativa del Servei d'explotació de 
les instal·lacions esportives municipals, de l'Estadi Municipal de "El Congost" de 
Manresa a l'entitat Club Atlètic Manresa. 
 
Atès que el proper dia 31 de desembre finalitza la concessió del Servei 
esmentat al paràgraf anterior. 
 
Atès que la cap de servei dels Serveis d'Acció Ciutadana ha emès un informe 
en data 11 de novembre de 1999 en què proposa la pròrroga d'aquesta 
concessió administrativa fins al 31 de març de 2000. 
 
Atès que s'ha posat de manifest l'expedient de pròrroga a la concessionària 
sense que aquesta hagi presentat cap al·legació. 
 
De conformitat amb l'article 248 lletra a) del Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Per tot això, com a alcalde president de l'Ajuntament de Manresa, proposo al 
Ple de la Corporació l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Prorrogar, pel període de temps comprès entre l'1 de gener i el 31 de 
març de 2000 (ambdós inclosos), la concessió del Servei d'explotació de les 
instal·lacions esportives municipals, de l'Estadi Municipal de "El Congost" de 
Manresa, adjudicada a l'entitat Club Atlètic Manresa, (CIF G-58993213, ctra. de 
Sant Joan, s/n, Manresa), per acord del Ple de la Corporació del dia 17 de juliol 
de 1989, amb subjecció a l'article 248 lletra a) del Reglament d'obres, activitats 
i serveis dels ens locals. 
 
SEGON. Facultar el senyor alcalde per a la signatura de la documentació 
necessària per a l'acompliment de l'expedient." 
 
3.1.7 CEDIR L'ÚS A FAVOR DE L'ENTITAT ESCACS CATALÒNIA CLUB 

DEL LOCAL PLANTA ENTRESÒL SITUAT A L'EDIFICI DEL 
CARRER SÈQUIA, 50 - PASSATGE DIPÒSITS VELLS, 4, DE 
MANRESA I APROVAR EL PROJECTE DE CONVENI QUE REGULA 
EL CONTINGUT I LA FINALITAT DE LA CESSIÓ D'ÚS. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde del dia 24 de novembre de 
1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que l'Ajuntament de Manresa, en escriptura pública de cessió gratuïta 
atorgada per PROMOTORA DE CASAS, SA a favor seu en data 26 de juliol de 
1994 i autoritzada pel notari de Manresa senyor Bernardo Martínez López, va 
adquirir  dos locals situats a l’edifici del carrer Sèquia, 50 – passatge Dipòsits 
Vells, 4, de Manresa. 
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Atès que la cap de servei dels Serveis d’Acció Ciutadana va emetre en data 27 
de març de 1998 un informe – proposta en el que es considerava oportú 
efectuar la cessió d’ús del local planta baixa de l’esmentat edifici a favor de 
l’entitat ESCACS CATALÒNIA CLUB, per un termini de 6 anys. 
 
Donat que el bé en qüestió figura al full número 331.74 de l'Inventari general 
consolidat de béns, drets i obligacions de l'Ajuntament de Manresa, la 
comprovació del qual va ser aprovada pel Ple de la Corporació en sessió del 
dia 17 de juliol de 1995, amb la qualificació jurídica de bé patrimonial. 
 
Considerant que els serveis tècnics municipals van emetre un informe descriptiu i 
plànols de l’immoble, en data 13 de maig de 1998. 
 
Atès que mitjançant decret de l’alcalde president de data 21 de maig de 1998 
es va incoar expedient de cessió d’ús a favor d’aquesta entitat, i es va obrir 
alhora un termini d’informació pública de 20 dies, a l’efecte que els possibles 
interessats formulessin les reclamacions o al·legacions que consideressin 
pertinents, de conformitat amb l’article 75.3 del Reglament de patrimoni dels 
ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, segons redacció 
donada pel Decret 144/1994, de 14 de juny. 
 
Atès que l’expedient a què fa referència el paràgraf anterior ha estat exposat al 
públic en aquest Ajuntament per un termini de 20 dies hàbils comptats des del 
25 de juny al 17 de juliol de 1998, ambdós inclosos, previ anunci publicat al 
Butlletí Oficial de la Província número 150 que correspon al dia 24 de juny de 
1998, sense que durant el període d’exposició s’hagi rebut cap reclamació. 
 
Donat que mitjançant proveïment de l’alcalde president de data 16 de setembre 
de 1998 es va donar audiència a l’entitat ESCACS CATALÒNIA CLUB, a 
l’efecte que manifestés la seva conformitat o disconformitat amb l’expedient 
tramitat. 
 
Atès que l’entitat ESCACS CATALÒNIA CLUB, mitjançant escrit de referència 
registre d’entrada número 25.106/13.10.98, va manifestar la seva 
disconformitat en relació al projecte de conveni tramès. 
 
Atès que la cap de servei dels Serveis d’Acció Ciutadana emet un informe en 
data 3 de desembre de 1998, en el qual varia algunes de les condicions de la 
proposta inicial. 
 
Atès que la cap de servei dels Serveis d’Acció Ciutadana, en data 15 de març 
de 1999, formula un nou informe – proposta en relació amb aquesta cessió 
d’ús, segons el qual es modifica el local objecte de cessió, que en lloc de la 
planta baixa ha de ser la planta entresol, i es varia el termini de la proposta de 
cessió, que passa a ser de 15 anys. 
 
Considerant que en data 21 de juny de 1999 es va donar audiència al senyor 
Francesc Espinal i Tuà, en la seva qualitat de representant de l’entitat ESCACS 
CATALÒNIA CLUB, per tal que en el termini de 10 dies manifestés la seva 
conformitat o disconformitat amb el nou projecte de conveni de cessió d’ús que 
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se li adjuntà de l’immoble en qüestió, sense que s’hagi rebut contestació al 
respecte. 
 
Atès l’informe emès pel TMG de Contractació i Patrimoni. 
 
De conformitat amb l’article 205 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de 
règim local de Catalunya i amb subjecció al Capítol II del Títol III del Reglament 
de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, 
l’alcalde president proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Cedir l’ús a favor de l’entitat ESCACS CATALÒNIA CLUB del local 
planta entresol situat a l’edifici del carrer Sèquia, 50 - Passatge Dipòsits Vells, 4, 
de Manresa, el qual figura al full 331.74 de l'Inventari general consolidat de béns, 
drets i obligacions de l'Ajuntament de Manresa, amb la qualificació jurídica de bé 
patrimonial. 
 
Les dades del local a cedir en ús són les següents (queda delimitat en el plànol 
que s’acompanya com a annex número 1): 
 

- Descripció: Local de configuració gairebé trapezoïdal, de 232,75 m2 de 
superfície, sense distribució interior, amb un cos central de caixes 
d’escala i ascensor, i amb entrada per la coberta de l’edifici dels Dipòsits 
Vells. 

 
- Límits:  

 
Nord-est: Amb la coberta de l’edifici dels Dipòsits Vells. 
Nord-oest: Amb local. 
Sud-est: Amb el passatge dels Dipòsits Vells. 
Sud-oest: Amb el passatge dels Dipòsits Vells. 
 

- Inscripció registral: Inscrit al registre de la Propietat número 1 de Manresa, 
al tom 2.127, Llibre 756, Foli 113 i Finca 38.657. 

 
- Títol: Cessió gratuïta atorgada per PROMOTORA DE CASAS, SA a favor 

de l'Ajuntament de Manresa, en escriptura autoritzada el dia 26 de juliol de 
1994 pel notari de Manresa senyor BERNARDO Martínez López, amb el 
seu número de protocol 658. 

 
- Càrregues: La finca descrita està lliure de càrregues, gravàmens i 

limitacions. 
 

- Situació arrendatària: La finca està lliure d'arrendataris. 
 
SEGON. Fixar com a destí del local objecte de cessió el del seu ús com a seu 
social de l’entitat ESCACS CATALÒNIA CLUB i el de desenvolupament de les 
activitats pròpies d’aquesta entitat. 
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TERCER. Fer constar que la titularitat dominical del local objecte de cessió d’ús 
correspon exclusivament a l’Ajuntament de Manresa, que mantindrà en tot 
moment el dret de reversió del bé cedit, en cas d’incompliment per part del 
cessionari de qualsevol de les regles que regulen la present cessió.  
 
QUART. Aprovar en tot el seu contingut el projecte de conveni que s’adjunta a 
aquest dictamen i que regula el contingut i la finalitat de la cessió d’ús. 
 
CINQUÈ. Facultar l’Il·lm. senyor alcalde president per a la signatura de la 
documentació necessària per a l’acompliment de l’expedient." 
 
Donat que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde els sotmet 
directament a votació i s'aproven per unanimitat dels membres presents els 
dictàmens inclosos en els punts 3.1.6 i 3.1.7 de l'ordre del dia. 
 
3.1.8 DESIGNAR AMB EL NOM DE CARRER DE JOAN BROSSA LA VIA 

PÚBLICA SITUADA ENTRE LA PLAÇA DEL PARE ORIOL I 
L'AVINGUDA DE FRANCESC MACIÀ. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde del dia 14 de desembre de 
1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Ateses les sol.licituds presentades pel Sr. Joan Pons i Font, veí del barri 
Sagrada  Família i per l'Associació de Veïns del barri Sagrada Família en que 
proposen donar el nom de "carrer de Joan Brossa", a la via pública situada entre 
la Plaça del Pare Oriol i l'Av. de Francesc Macià. 
 
Atès que, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 26 i 27 de l’Ordenança 
Municipal sobre la Convivència Ciutadana, les vies públiques s’identificaran amb 
un nom diferent per a cadascuna d’elles, denominació que podrà fer-se d’ofici o a 
instància de part, i que en ambdós casos correspon al Ple Municipal l’adopció de 
l’acord definitiu, previs els informes que el determinin. 
 
Atès que l’esmentat article 27 regula que quan la denominació s’efectuï a 
instància de part, com és el cas, la sol.licitud es sotmetrà a informació pública 
durant un termini de 15 dies, tràmit que s’ha complert sense que s’hagin 
presentat al.legacions. 
 
Atès que, per altra banda, la denominació d’una via pública amb el nom d’una 
persona implica seguir el procediment establert al Reglament d’Honors i 
Distincions aprovat per aquest Ajuntament de Manresa, en sessió plenària del 19 
d’abril de 1994. 
 
Atès que en data 8 de novembre de 1999 va ésser dictat un decret incoant 
expedient administratiu per tal de determinar els mèrits o circumstàncies que 
puguin aconsellar donar el nom de "carrer de Joan Brossa" a la via pública 
situada entre la Plaça del Pare Oriol i l'Av. de Francesc Macià, així com nomenant 
Jutge Instructor i Secretari de l'expedient. 
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Atès que l'article 4 en relació amb l’article 14 i 15 del Reglament d'Honors i 
Distincions estableix que, dins els honors i distincions que amb caràcter oficial 
podrà conferir l'Ajuntament a fi de premiar especials mereixements, beneficis 
assenyalats o serveis extraordinaris, s'hi engloba el de designar amb el nom 
d’una persona una via pública, un complex urbà, un espai públic o una instal.lació 
municipal, sempre i quan aquesta concessió sigui a títol pòstum. 
 
Atès l'article 18 de l'esmentat Reglament, que estableix que la concessió d’aquest 
tipus d’honor, consistent en la denominació d'una via pública, com és el cas que 
ens ocupa, haurà de ser acordada pel Ple de la Corporació requerint-se per a la 
seva adopció la majoria simple. 
 
Atès l'informe jurídic emès per la Cap de Servei dels Serveis d'Acció Ciutadana, 
així com el de descripció del vial emès per l'arquitecte municipal. 
 
Atès l'informe-proposta de la Comissió Informativa i de control dels Serveis 
d'Acció Ciutadana, en relació a la designació de la via pública situada entre la 
Plaça del Pare Oriol i l'Av. de Francesc Macià,  amb el nom de “carrer de Joan 
Brossa”. 
 
Per tot això, l'Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació Municipal 
l'adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER.-  DESIGNAR amb el nom de "carrer de Joan Brossa" a la via pública 
situada entre la Plaça del Pare Oriol i l'Av. de Francesc Macià, segons es grafia 
en el plànol adjunt. 
 
SEGON.-  COL.LOCAR les plaques i retolacions que corresponguin al carrer 
esmentat, per part dels serveis tècnics municipals corresponents. 
 
TERCER.- INSCRIURE al LLibre-Registre de Distincions Honorífiques, les 
circumstàncies de l’afavorit, així com la relació detallada dels mèrits que 
motivaren la seva concessió, i la data de la mateixa." 
 
El senyor Fontdevila i Subirana explica que es tracta d'un carrer relativament 
curt del barri de la Sagrada Família, situat entre la plaça del Pare Oriol i 
l'Avinguda de Francesc Macià, respecte el qual, donada la seva recent obertura i 
el fet que hi hagi un edifici, va fer plantejar a l'Ajuntament la necessitat de 
designar aquest tram amb nom de carrer. 
La proposta, transmesa per un veí i que té el suport de l'Associació de Veïns 
d'aquell barri, és a favor de senyor Joan Brossa, que era un poeta, un dramaturg i 
un artista plàstic, que va morir a Barcelona encara no fa un any. Va néixer el 19 
de gener de l'any 1919 i precisament es preparaven tot un seguit d'actes 
d'homenatge pels vuitanta anys que hauria complert el mes de gener d'aquest 
any, però va morir el dia 30 de desembre de 1998 i, en un exercici de celeritat, la 
ciutat de Manresa li dedicarà un carrer.  
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En qualsevol cas, el senyor Joan Brossa, conegut com a poeta, té el vessant 
d'artista integral a partir de la tradició de gravador del seu pare, perquè es va 
dedicar profusament a tractar temes d'il.lustració i també perquè, al cap i a la fi, va 
ser una persona que es deixava emmirallar i que va practicar poesies escèniques, 
escultura, il.lustració de cartells, i fins i tot es va dedicar a aspectes molt més 
propers al music hall , el transformisme, els monòlegs i tot un seguit de 
manifestacions culturals que el feien una persona que, pel cap baix, qualificaria 
de singular. 
Aquest personatge va tenir una trajectòria llarga i fecunda, sovint premiada i, per 
tant, el fet que a Manresa se li reconegui aquesta trajectòria amb la denominació 
d'un petit carrer, a petició dels veïns, on, a més, s'incorporarà un petit espai 
públic, que no és només un lloc de trànsit per a les persones, pot ser un 
reconeixement si no a aquest poeta, sí a aquesta mena d'"antipoeta", el qual, 
recollint diverses tradicions del segle XX, ha deixat una obra particularment 
interessant. 
Per tot això, aprofitant aquesta nit de xifres, amb aquest vernissatge de lletres, 
demana el vot afirmatiu a aquest dictamen.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.9 PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ DE L’ASSUMPTE A 

L’ORDRE DEL DIA, PER NO HAVER ESTAT SOTMÈS A INFORME 
PRECEPTIU DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA CORRESPONENT, 
PER RAONS D’URGÈNCIA, DE CONFORMITAT AMB ALLÒ QUE 
DISPOSA L’ART. 82.3 DEL ROF, APROVAT PER RD 2568/1986, DE 
28 DE NOVEMBRE, ENTRAR EN EL CONEIXEMENT, DEBAT I 
VOTACIÓ DE L’ASSUMPTE SEGÜENT: ATORGAR PODERS PER A 
PLETS A FAVOR DE QUATRE PROCURADORS DELS TRIBUNALS 
DE BARCELONA. 

 
L’alcalde disposa la votació de la prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte 
3.1.9 a l’ordre del dia per raons d’urgència, la qual s’aprova per unanimitat dels 
membres presents. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde del dia 14 de desembre de 
1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist que per acord del Ple de la Corporació del dia 5 d’abril de 1989 es van 
atorgar poders per a plets a favor de diversos lletrats i procuradors dels 
Tribunals de Manresa, Barcelona i Madrid. 
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Vist que és necessari nomenar més procuradors del partit judicial de Barcelona, 
per possibilitar la diversificació de la representació processal de l’Ajuntament, 
més tenint en compte l’increment de processos contencioso-administratius, 
derivat del funcionament dels nous Jutjats del Contenciós-Administratiu, arran 
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol. 
 
Vist l’informe-proposta emès per la lletrada, cap del Servei dels Serveis 
Jurídics, proposo que pel Ple de la Corporació s’adoptin els següents 
 
ACORDS: 
 
1r. ATORGAR poders per a plets a favor dels següents Procuradors dels 
Tribunals de Barcelona: 
 
- Antonia Maria de Anzizu Furest 
- Miquel Àngel Carbonell Cuixart 
- Jordi Fontquerni Bas 
- Àngel Joaniquet Ibarz 
 
2n FACULTAR l’Alcalde-president per a l’atorgament d’aquests poders tan 
àmpliament en Dret com sigui necessari." 
 
Donat que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde el sotmet 
directament a votació i s'aprova per unanimitat dels membres presents. 
 
 
3.1.10 REVISAR EL CÀNON DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL 

SERVEI DE NETEJA DEL PRIMER GRUP DE DEPENDÈNCIES 
MUNICIPALS, ADJUDICADA A L'ENTITAT MERCANTIL SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE ENTRETENIMIENTO Y LIMPIEZA (SAEL) I 
RECONÈIXER-LI UN CRÈDIT D'1.893.078 PTA EN CONCEPTE DE 
LES DIFERÈNCIES CAUSADES SOBRE EL CÀNON REVISAT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde accidental del dia 10 de 
desembre de 1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que el ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 28 de juliol 
de 1995 va adjudicar el contracte de la concessió administrativa del SERVEI 
DE NETEJA DEL PRIMER GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, a favor 
de l’entitat mercantil SOCIEDAD ANÓNIMA DE ENTRETENIMIENTO Y 
LIMPIEZA (SAEL).  
 
Atès que, per acord plenari de data 15 de novembre de 1999 va aprovar-se la 
revisió del cànon de la concessió amb efectes 1 de gener de 1997, fixant-se un 
cànon anual de 60.385.344 PTA. 
 
Vista la instància de referència registre d’entrada número 4682 de 17 de febrer 
de 1998, en la qual l’esmentada concessionària va sol·licitar a l’Ajuntament la 
revisió de preus amb efectes a 1 de gener de 1998. 
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Atès l’informe emès pel cap dels Serveis Financers en data 30 de novembre de 
1999 i pel TMG de Contractació i Patrimoni en data 10 de desembre de 1999. 
 
Per tot això, com alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al ple 
de la corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Revisar el cànon de la concessió administrativa del SERVEI DE 
NETEJA DEL PRIMER GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, adjudicada 
a l’entitat mercantil SOCIEDAD ANÓNIMA DE ENTRETENIMIENTO Y 
LIMPIEZA (SAEL) – NIF A 08227860 – Ramon Turró, 145 – 08005 de 
Barcelona, amb efectes a 1 de gener de 1998, aplicant-se un coeficient de 
revisió d’1.0209, la qual cosa suposa a partir d’aquesta data el cànon anual de 
61.647.396 PTA i el cànon mensual que es reflecteix en el quadre següent: 
 

Cànon mensual aplicable a partir d’1 de gener de 1998 PTA 
Cànon actualitzat a 1 de gener de 1997 5.032.112 
Coeficient d’actualització KT = 1.0209  
Cànon actualitzat a 1 de gener de 1998 5.137.283 

 
SEGON. Reconèixer un crèdit d’1.893.078 PTA a favor de l’adjudicatària, en 
concepte de les diferències causades  sobre el cànon revisat, segons 
s’especifica al quadre següent: 
 

MESOS 
 

FACTURAT REVISAT DIFERÈNCIA 

 
1998 

 

GENER 5.032.112 5.137.283 105.171 
FEBRER 5.032.112 5.137.283 105.171 
MARÇ 5.032.112 5.137.283 105.171 
ABRIL 5.032.112 5.137.283 105.171 
MAIG 5.032.112 5.137.283 105.171 
JUNY 5.032.112 5.137.283 105.171 
JULIOL 5.032.112 5.137.283 105.171 
AGOST 5.032.112 5.137.283 105.171 
SETEMBRE 5.032.112 5.137.283 105.171 
OCTUBRE 5.032.112 5.137.283 105.171 
NOVEMBRE 5.032.112 5.137.283 105.171 
DESEMBRE 5.032.112 5.137.283 105.171 
 
1999 

 

GENER 5.032.112 5.137.283 105.171 
FEBRER 5.032.112 5.137.283 105.171 
MARÇ 5.032.112 5.137.283 105.171 
ABRIL 5.032.112 5.137.283 105.171 
MAIG 5.032.112 5.137.283 105.171 
JUNY 5.032.112 5.137.283 105.171 
    
  TOTAL 

 
1.893.078 

 
TERCER. Facultar el senyor alcalde president per a la signatura de la 
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient." 
 
Donat que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde el sotmet 
directament a votació i s'aprova per unanimitat dels membres presents. 
 
3.1.11 CEDIR L'ÚS A FAVOR DE LA SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL 

FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA 
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(FORUM), DE DIVERSOS HABITATGES DE LA CIUTAT  I APROVAR 
EL PROJECTE DE  CONVENI QUE REGULA EL CONTINGUT I LA 
FINALITAT DE LA CESSIÓ D'ÚS. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde accidental del dia 9 de 
desembre de 1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que L’Ajuntament de Manresa disposa de diversos habitatges a la ciutat, 
segons relació adjunta a l’Annex. 
 
Atès que la cap de servei dels Serveis Jurídics va emetre un informe en data 4 
de novembre de 1999 en el que es considerava que la incoació d’un expedient 
de cessió d’ús de diversos habitatges ubicats a Manresa a favor de la societat 
anònima municipal Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA 
(FORUM), i la consegüent obertura d’un període d’informació pública de 20 
dies, s’ajustaven a dret. 
 
Atès que mitjançant decret de l’alcalde president de data 16 de novembre de 
1999 es va incoar expedient de cessió d’ús a favor d’aquesta entitat, i es va 
obrir alhora un termini d’informació pública de 20 dies, a l’efecte que els 
possibles interessats formulessin les reclamacions o al·legacions que 
consideressin pertinents, de conformitat amb l’article 75.3 del Reglament de 
patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre, 
segons redacció donada pel Decret 144/1994, de 14 de juny. 
 
Atès que l’expedient a què fa referència el paràgraf anterior està actualment 
exposat al públic en aquest Ajuntament per un termini de 20 dies hàbils, previ 
anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província número 287 que correspon al 
dia 1 de desembre de 1999, i amb l’ànim d’aconseguir l’eficiència desitjable, 
sense perjudicar els drets d’hipotètics interessats, es fa aconsellable acordar la 
seva cessió, condicionada a què en aquest termini d’exposició pública no es 
presenti cap al·legació. 
 
Atès l’informe emès per la cap de servei de Serveis Jurídics. 
 
De conformitat amb l’article 205 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de 
règim local de Catalunya i amb subjecció al Capítol II del Títol III del Reglament 
de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre, 
l’alcalde president proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Cedir l’ús a favor de la societat anònima municipal Foment de la 
Rehabilitació Urbana de Manresa, SA (FORUM), dels habitatges dels quals 
disposa aquest Ajuntament a la ciutat de Manresa segons relació adjunta a 
l’Annex. 
 
SEGON. Fixar com a destí dels habitatges objecte de cessió el de finalitats de 
caire social, inclosos habitatges per a joves i per a la reubicació de persones 
afectades per processos de rehabilitació urbanística. 
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TERCER. Condicionar l’efectivitat de la cessió d’ús anterior, a la no presentació 
d’al·legacions per part de possibles interessats dins del termini d'exposició 
pública, que acaba el dia 28 de desembre vinent. 
 
QUART. Els habitatges cedits a aquest Ajuntament per Caixa de Manresa, 
segons conveni de data 7 de novembre de 1997, seran gestionats per FORUM, 
SA, a partir del dia 1 de gener de l’any 2000. 
 
CINQUÈ. Aprovar en tot el seu contingut el projecte de conveni que s’adjunta a 
aquest dictamen i que regula el contingut i la finalitat de la cessió d’ús. 
 
SISÈ. Adoptar el compromís de l’Ajuntament de cedir la plena titularitat dels 
habitatges de propietat municipal a FORUM, SA, un cop s’hagi procedit a la 
seva inscripció al Registre de la Propietat de Manresa. 
 
SETÈ. Facultar l’Il·lm. senyor alcalde president per a la signatura de la 
documentació necessària per a l’acompliment de l’expedient." 
 
El senyor Mora i Villamate explica que al llarg d'aquests darrers quatre anys, 
la regidoria de Serveis Socials ha dut a terme el que ell anomena 
col.loquialment com a "micropolítica d'habitatge", consistent en intentar 
incrementar el parc d'habitatges sobre el qual l'Ajuntament de Manresa té 
disponibilitat per poder donar sortida a les múltiples demandes que rep en 
relació amb les problemàtiques urgents d'habitatge. 
Això ha possibilitat que en aquest moment el parc d'habitatges sobre el qual té 
disponibilitat l'Ajuntament sigui ja d'una certa importància, ja que en total hi ha 
uns 30 habitatges. Aquesta situació planteja també alguns problemes al 
departament de Serveis Socials, ja que es multipliquen les incidències i, per 
tant, la seva gestió. 
Per això, s'han fet gestions amb la societat municipal FORUM, S.A., perquè es 
faci càrrec de totes les incidències relatives al cobrament de lloguers, a les 
reparacions i al manteniment d'habitatges, per considerar que té una major 
especialització en aquest àmbit. S'ha arribat a un acord positiu, que 
possibilitarà que els Serveis Socials es puguin dedicar a les qüestions que li 
són pròpies i la societat municipal FORUM, S.A. donarà suport a aquesta 
regidoria amb la gestió d'aquest tema.  
Per tant, el conveni regula les relacions entre aquella societat i l'Ajuntament de 
Manresa pel que fa a aquest tema i a ell només li resta agrair la bona 
predisposició de la societat FORUM, S.A. i del seu president, la qual cosa ha 
permès arribar a un acord ràpid per aconseguir aquest objectiu.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents. 
 
L'alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels dictàmens inclosos en 
els punts 3.1.12, 3.1.13 i 3.1.14 de l'ordre del dia.       
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3.1.12 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE BCP, 
AGÈNCIA DE PUBLICITAT, PER IMPORT DE 208.800 PTA, PER A 
LA IMPRESSIÓ DE CARTELLS COL.LOCATS ALS MUPIS AMB 
MOTIU DE LA CAMPANYA PUBLICITÀRIA DEL CIO. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde del dia 15 de novembre de 
1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que s'han devengat obligacions a càrrec d'aquest ajuntament que, per 
diverses causes, no han estat reconegudes ni liquidades, a favor de BCP 
Agència de Publicitat General, pels treballs d'impressió de 15 cartells a 4 tintes 
120 x 1,76 mts. col.locats als mupis en motiu de la campanya publicitària del 
Centre d'Iniciatives per a l'Ocupació. 
 
En conseqüència d'això i, de conformitat amb els informes tècnic i jurídic que 
s'adjunten, l'Alcalde-president proposa al Ple de la Corporació l'adopció del 
següent 
 
ACORD 
 
RECONÈIXER, a l'empara d'allò que disposa l'article 23.1.e) del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 144 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre i 
60.2 del Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor del 
creditor que a continuació es relaciona pel deute acreditat: 
 

CREDITOR CONCEPTE IMPORT 
BCP Agència de Publicitat 
General 
CIF A-087511364 

Impressió cartells pels mupis en 
motiu de campanya publicitària del 
CIO. 208.800.-PTA

" 
 
3.1.13 RECONÈIXER UN CRÈDIT  A FAVOR DE POST EXPRES, SA , PER 

IMPORT DE 998.814 PTA, EN CONCEPTE DE PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE MISSATGERIA MUNICIPAL DURANT ELS MESOS 
D'OCTUBRE  I NOVEMBRE DE 1998. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde del dia 1 de desembre de 
1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que s’han devengat obligacions a càrrec d’aquest Ajuntament que per 
diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades, en relació amb la 
prestació del servei de missatgeria municipal, durant l’exercici de 1998. 
 
Vist l’informe emès pel secretari general accidental i l’informe emès per la cap 
de servei de Serveis Jurídics. 
 
Com alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
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PRIMER. Reconèixer a l’empara d’allò que disposa l’article 23.1 lletra e) del 
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de les disposicions vigents en matèria de règim local i l’article 60.2 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit de 998.814 PTA (inclòs l’IVA) a favor 
de l’entitat mercantil POST EXPRES, S.A. (A-08731648 - carrer Martí i Julià 
número 1 de Manresa), pel següent deute acreditat i informat pel responsable 
del servei. 
 
Concepte Import PTA
Servei de missatgeria mes d’octubre de 1998. Factura PA-7360/30.10.98 444.047
Servei de missatgeria mes de novembre de 1998. Factura PA-
7459/30.11.98 

554.767

Total 998.814
 
SEGON. Facultar al senyor alcalde president per a la signatura de la 
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient." 
 
3.1.14 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR 

D'ULTRAMAR EXPRESS, SA, PER IMPORT DE 64.555 PTA, PER 
LES DESPESES DE BITLLETS D'AVIÓ DERIVADES D'UNA 
TROBADA DELS REPRESENTANTS DE LES ENTITATS QUE 
FORMEN PART DE L'ASSOCIACIÓ DE COL·LECTIVITATS TÈXTILS 
EUROPEES A ATENES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde accidental del dia 9 de 
desembre de 1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que s’ha devengat l’obligació a càrrec d’aquest ajuntament que, per 
diverses causes, no ha estat reconeguda ni liquidada, a favor d’ Ultramar 
Express, S.A., per la despesa d’1 bitllet d’avió MADRID-BARCELONA, i d’1 
bitllet d’avió BARCELONA-ATENES (sortida 11/06/98) i ATENES-BARCELONA 
(sortida 14/06/98), amb motiu d’una trobada dels representants de les entitats 
que formen part de l’Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees (ACTE) a 
Atenes, a la qual hi va assistir el Sr. Joaquim Collado i Llort, aleshores regidor-
delegat d’Economia Social. 
 
En conseqüència d’això i, de conformitat amb els informes tècnic i jurídic que 
s’adjunten, l’Alcalde-president proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent 
 
ACORD 
 
RECONÈIXER a l’empara d’allò que disposa l’article 23.1.e) del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 144 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre i 
60.2 del Reial Decret 500/1990 de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial a favor del 
creditor que a continuació es relaciona pel deute acreditat: 
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CREDITOR CONCEPTE IMPORT 

Ultramar Express, S.A. 
CIF: 08089187 

1 Bitllet d’avió MADRID-BARCELONA 
1 Bitllet d’avió BARCELONA-ATENES 
 ATENES-BARCELONA 

64.555.- PTA

" 
 
Donat que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde els sotmet 
directament a votació i s'aproven per unanimitat dels 24 membres presents els 
dictàmens inclosos en els punts 3.1.12, 3.1.13 i 3.1.14 de l'ordre del dia. 
 
4. ÀREA D'URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA 
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA D'URBANISME 
 
L'alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels dictàmens inclosos en 
els punts 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.3 de l'ordre del dia. 
 
4.1.1 EXPOSAR AL PÚBLIC ELS TREBALLS CONSTITUTIUS DE 

L'AVANÇ DE PLANEJAMENT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
PLA GENERAL DE MANRESA. PASSATGE VALENTÍ. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme del dia 
16 de novembre de 1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist l’expedient anomenat MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE 
MANRESA. PASSATGE VALENTÍ, redactat pels serveis tècnics municipals, de 
conformitat amb l’article 46 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística. 
 
Atès que l’objectiu de la present Modificació consisteix en la supressió de la 
qualificació com a sistema, recorregut per a vianants, passatges (clau a2) del 
passatge Valentí, i la seva requalificació com a sistema viari (clau A.1). 
 
Atès que les disposicions d'aquesta modificació no suposen un increment del 
volum edificable i per tant no esdevé necessària la previsió d'una més gran 
superfície d'espais lliures. 
 
Atès que l'article 75 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, disposa que 
"les modificacions de qualsevol dels elements del Plans, ..., es subjectaran a 
les mateixes disposicions enunciades per a la seva formació". 
 
Atès que, tractant-se d'una modificació puntual del planejament general vigent 
en el municipi, el procediment aplicable és el contingut en els articles 115 i 
següents del Reglament de planejament urbanístic i 39, 40, 55 i 59 del Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol. 
 
Vist l'informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme proposant l'exposició 
pública dels criteris i solucions del planejament, segons el que preveu l'article 
125 del Reglament de Planejament Urbanístic. 
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El Regidor delegat d'Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la 
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix, 
proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
1r. ACORDAR L'EXPOSICIÓ PÚBLICA dels treballs constitutius de l'Avanç de 
Planejament de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE 
MANRESA. PASSATGE VALENTÍ, redactat pels serveis tècnics municipals, de 
conformitat amb el que disposa l'article 125 del Reglament de Planejament 
Urbanístic, per tal que dins del termini de trenta dies, comptats a partir de 
l'endemà de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província, puguin presentar-se per part de corporacions, associacions i 
particulars tota mena de suggeriments i, en el seu cas, altres alternatives de 
planejament. 
 
2n. PUBLICAR l'anterior acord en els mitjans locals de comunicació, així com 
en un dels diaris de major circulació de la província." 
 
4.1.2 APROVAR EL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA 

GENERAL DE MANRESA PER A LA PRECISIÓ DE 
DETERMINACIONS DEL PLA I CONDICIONS D'ÚS DE LA CLAU 3.2. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme del dia 
16 de novembre de 1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist que pel Ple de la Corporació, en sessió del dia 21 de desembre de 1998, 
va ser aprovada provisionalment la MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL DE 
MANRESA PER A LA PRECISIÓ DE DETERMINACIONS DEL PLA I 
CONDICIONS D’ÚS DE LA CLAU 3.2, redactada pels serveis tècnics 
municipals, de conformitat amb l’article 59.2 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 
de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en 
matèria urbanística. 
 
Vist que l’expedient de la Modificació del Pla general va ser tramès a la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona, als efectes de la seva aprovació 
definitiva, de conformitat amb allò que disposa l’article 50.1.c) del Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol. 
 
Vist que, amb els informes previs de les Comissions d’Urbanisme de Barcelona 
i de Catalunya, l’Honorable Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 
de la Generalitat, per mitjà de resolució de data 13 de juliol de 1999, va aprovar 
definitivament la modificació del Pla general, condicionant la seva executivitat i 
publicació al DOGC a la presentació d’un text refós que incorporés 
determinades prescripcions. 
 
Atès que per part dels serveis tècnics municipals ha estat redactat un text refós 
de la Modificació, a l’efecte de donar compliment a l’esmentada resolució del 
Conseller. 
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Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’urbanisme. 
 
El Regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la 
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix, 
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
1r. APROVAR EL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL 
DE MANRESA PER A LA PRECISIÓ DE DETERMINACIONS DEL PLA I 
CONDICIONS D’ÚS DE LA CLAU 3.2, redactat pels serveis tècnics municipals, 
a l’efecte de donar compliment a la resolució de l’Honorable Conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, de data 13 
de juliol de 1999. 
 
2n. TRAMETRE el Text refós aprovat, per triplicat exemplar, al Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, perquè sigui atorgada 
l’executivitat a la Modificació puntual del Pla general, i ordenada la publicació 
de l’acord d’aprovació definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya." 
 
4.1.3 APROVAR LA MINUTA DE CONVENI URBANÍSTIC A SIGNAR AMB 

L'INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, REFERENT A LES OBRES DE 
RESTAURACIÓ DE LA FONT DE NEPTÚ. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme del dia 
6 d'octubre de 1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que en data 3 de setembre de 1998 va ser subscrit un conveni urbanístic 
per a la restauració de la Font de Neptú, entre aquest Ajuntament i l’Institut 
Català del Sòl, prèvia la seva aprovació pel Ple de la Corporació del dia 31 de 
juliol del mateix any. 
 
Atès que amb posterioritat a la signatura d’aquell conveni ha estat redactat, 
pels serveis tècnics municipals, un nou document del Projecte de remodelació i 
trasllat de la Font de Neptú, el qual ha estat aprovat per Decret d’alcaldia de 
data 9 de setembre de 1999. 
 
Atès que l’aprovació d’aquest Projecte fa necessari subscriure un nou conveni 
entre l’Ajuntament i l’Institut Català del Sòl, a l’efecte d’ajustar les seves 
determinacions al pressupost d’execució de les obres. 
 
Atès que la signatura d’aquest conveni s’inscriu en el marc del Protocol de 
col·laboració entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el 
Departament de Cultura, signat l’1 de desembre de 1997, i, en relació a 
l’aplicació de l’1% cultural, previst a l’article 57 de la llei 9/1993. 
 
Atès el principi de llibertat contractual en el sentit que l’Administració pot 
assumir qualsevol obligació que no resulti contrària a l’ordenament jurídic, 
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sense que es constati l’existència d’infraccions en el redactat del conveni 
urbanístic objecte del present Dictamen. 
 
Vist l’informe favorable emès pels serveis jurídics d’Urbanisme. 
 
El Regidor Delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la 
Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que presideix, 
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1r. APROVAR LA MINUTA DE CONVENI URBANÍSTIC a signar amb 
l’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, referent a les obres de restauració de la Font 
de Neptú.  
 
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 el primer dictamen fa referència a un 
canvi puntual del Pla General, que afecta el Passatge Valentí. Es tracta de 
modificar les claus d'aquest Passatge perquè puguin travessar vehicles i donar 
servei a uns pàrquings situats en aquest carrer i altres que s'han de construir. 
La tramitació fa referència a un avanç de planejament. 
El segon dictamen correspon a una modificació del Pla General pel que fa a 
unes precisions de la normativa i a un canvi en l'ús de la clau 3.2 de la 
normativa del Pla General.  
És una tramitació que ja està en la seva fase d'aprovació definitiva, respecte a 
la qual la Generalitat va suspendre la seva aprovació definitiva perquè es 
redactés un text refós, que fes referència a les aplicacions de superfície real, a 
unes situacions d'usos relatius en els edificis i a unes transitòries referides als 
fora d'ordenació, volum disconforme i abusos en el sòl no urbanitzable. 
Pel que fa a la zona 3.2, aquesta permetia la venda i exposició de cotxes en 
aquestes zones.  
El tercer dictamen fa referència a l'aprovació de la minuta del conveni a signar 
entre l'Ajuntament de Manresa i l'Institut Català del Sòl, atès que es va fer un 
projecte modificat del trasllat i restauració de part de la Font de Neptú. 
Cal adaptar el conveni signat en el seu dia al preu de les obres d'aquest nou 
trasllat. L'import de les obres és de 12.340.571 pessetes, de les quals 
l'Ajuntament de Manresa n'haurà d'aportar 7.340.571, que consten al 
Pressupost que s'acaba d'aprovar. 
Per tant, un cop signat el conveni, espera que abans de les festes de la Llum, 
almenys s'hagin iniciat les obres de trasllat de la Font de Neptú per començar 
immediatament la seva restauració. 
 
El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i diu que, respecte al dictamen 
número 4.1.1 sobre el Passatge Valentí, el GMCIU votarà afirmativament, però, 
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tal com va manifestar a la Comissió Informativa d'Urbanisme, li agradaria que 
l'esforç que es fa amb aquest tema també es destinés a altres passatges, com 
són ara el Passatge Jové i altres espais de la ciutat. 
Pel que fa al dictamen número 4.1.2, no hi té res a dir. 
Respecte al dictamen número 4.1.3, pensava que el regidor senyor García  
diria que per a les festes de la Llum s'inauguraria la Font de Neptú, respecte a 
la qual voldria preguntar si cal buscar el finançament corresponent o bé si 
l'Ajuntament disposa dels recursos necessaris. Ho diu perquè, si s'ha de buscar 
el finançament, per a la Llum potser l'Ajuntament només haurà estat a temps de 
començar-ho.  
 
El senyor García i Comas respon que aquestes obres les finança l'INCASOL i, 
per tant, es farà una transmissió de capital de set milions de pessetes, però 
deixant clar que és l'INCASOL qui contracta l'obra, el qual s'ha compromès a 
iniciar el procés de contractació quan s'hagi signat el conveni, ja que en aquest 
moment ja disposa dels diners.  
Per això, espera que en dos mesos es puguin tenir les obres iniciades.  
 
L'alcalde pren la paraula i diu que, malgrat es vagi de pressa i que l'INCASOL 
hi posi bona voluntat, és difícil que es pugui inaugurar al febrer. Espera que per 
al febrer es puguin iniciar les obres, tot i que també és difícil pel procediment 
administratiu que comporta una contractació d'aquestes característiques.  
 
 
 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 4.1.1, 4.1.2 i 
4.1.3 de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels membres presents i, per 
tant, amb el quòrum que determina l'article 47.3.i) de la Llei 7/1985 i l'article 
112.3.k) de la Llei 8/1987, pel que fa al dictamen número 4.1.2. 
 
L'alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels dictàmens inclosos en 
els punts 5.1.1 i 5.1.2 de l'ordre del dia.          
 
5. ÀREA DE SERVEIS D'ACCIÓ CIUTADANA 
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA 
 
5.1.1 DESIGNAR AMB NOMS D'HERBES MEDICINALS I POPULARS ELS 

CARRERS QUE CONFIGUREN EL BARRI DELS COMTALS. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura del dia 3 
de desembre de 1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atesa la instància presentada pel Sr. Vicenç Muñoz i Burgès, en representació 
de l'Associació de Veïns dels Comtals, en què sol·liciten que es doni nom als 
carrers que configuren el barri dels Comtals ja que fins ara no tenien cap tipus 
de denominació i en la mateixa sol.licitud proposen que siguin designats sota 
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una mateixa temàtica, la d'herbes medicinals i populars, amb els noms 
següents: 
 
- Carrer del ginebró - Carrer de la farigola 
- Carrer del fonoll - Carrer del cascall 
- Carrer de l'espígol - Carrer de la menta 
- Carrer de la ruda - Carrer del romaní 
 
Atès que aquest Ajuntament creu convenient denominar oficialment els carrers 
que configuren el barri dels Comtals, d'acord amb la proposta presentada pels 
mateixos veïns. 
 
Atès l'article 26 de l'Ordenança Municipal sobre la Convivència Ciutadana que 
estableix que cada una de les vies públiques s'identificarà amb un nom diferent. 
 
Atès l'article 27 de l'esmentada ordenança que preveu que la denominació de 
les vies públiques podrà ser d'ofici o a instància de part, corresponent en 
ambdós casos al Ple Municipal l'adopció de l'acord definitiu. 
 
Atès que si es fa a instància de part, la sol·licitud es sotmetrà a informació 
pública durant un termini de 15 dies per tal que es puguin presentar 
al.legacions i suggeriments. 
 
Atès que s'ha presentat una al.legació per part de la Sra. Esther Campo Xixons 
en representació dels veïns de les cases núm. 71 i 72 del Gr. Els Comtals 
sol.licitant la modificació del nom "carrer de la ruda" pel de "carrer de la sàlvia". 
 
Atès l'article 28 que regula la retolació de les vies públiques com a servei 
públic. 
 
Atès que, per altra banda, aquest Ajuntament ha volgut donar una resposta 
clara i definitiva a la denominació del barri, el qual al llarg del temps ha 
aparegut escrit de diferents maneres: "Condals", "Comtals" i "Comdals"; motiu 
pel qual s'ha sol·licitat informe al Director de l'Arxiu Històric Comarcal de 
Manresa i al Cronista Oficial de la Ciutat, Dr. Josep M. Gasol i Almendros, 
respecte aquest tema. 
 
Atès que el Cronista Oficial de la Ciutat es pronuncia a favor del topònim "Els 
Comtals" en el seu informe, i tenint en compte que en el mapa comarcal de 
l'Institut Cartogràfic de Catalunya apareix també com "Els Comtals", tal i com 
constata el Director de l'Arxiu Històric Comarcal de Manresa en el seu informe, 
aquest Ajuntament creu convenient adoptar definitivament l'esmentat topònim. 
 
Atès l'informe emès per la Cap de Servei dels Serveis d'Acció Ciutadana. 
 
Per tot això, el Tinent d'Alcalde Delegat de Cultura proposa al Ple de la 
Corporació l'adopció dels següents: 
 
ACORDS 
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PRIMER.- ACCEPTAR la proposta presentada pel Sr. Vicenç Muñoz i Burgès, 
en representació de l'Associació de Veïns dels Comtals, de donar nom als 
carrers que configuren el barri dels Comtals sota una mateixa temàtica, la 
d'herbes medicinals i populars, amb els noms següents: 
 
- Carrer del ginebró - Carrer de la farigola 
- Carrer del fonoll - Carrer del cascall 
- Carrer de l'espígol - Carrer de la menta 
- Carrer de la ruda - Carrer del romaní 
 
SEGON.- ESTIMAR l'al·legació presentada per part de la Sra. Esther Campo 
Xixons, en representació dels veïns de les cases núm. 71 i 72 del Gr. Els 
Comtals, en què  sol.licita la modificació del nom "carrer de la ruda" pel de 
"carrer de la sàlvia", en base a la motivació següent: 
 
- Que la proposta presentada en l'esmentada al·legació està consensuada 

amb l'AV del barri dels Comtals, dels quals va néixer la proposta original, i 
per altra banda, la nova denominació proposada s'adequa a la temàtica 
escollida per al conjunt de carrers del barri, ja que també es tracta d'una 
herba medicinal i popular. 

 
TERCER.- DESIGNAR amb els noms d'herbes medicinals i populars que a 
continuació es relacionen, amb la incorporació de la modificació esmentada en 
el punt segon, els carrers que configuren el barri dels Comtals i que es grafien 
en el plànol adjunt: 
 
- Carrer del Ginebró - Carrer de la Farigola 
- Carrer del Fonoll - Carrer del Cascall 
- Carrer de l'Espígol - Carrer de la Menta 
- Carrer de la Sàlvia - Carrer del Romaní 
 
QUART.- ADOPTAR que la denominació del barri sigui "els Comtals", al 
considerar-se que aquesta és la toponímia més adequada. 
 
CINQUÈ.- ORDENAR la col.locació de les plaques i retolacions que 
corresponguin als carrers esmentats en el punt tercer,  que en aquest cas i 
d'acord amb aquest Ajuntament serà portat a terme per l'Associació de veïns 
dels Comtals." 
 
5.1.2 ACORDAR LA DESPESA I APROVAR EL PAGAMENT DE LA 

QUANTITAT D'1.772.000 PTA, QUE CORRESPON A LA SEGONA 
PART DE LA QUOTA QUE HA DE SATISFER AQUEST 
AJUNTAMENT COM A MEMBRE CONSORCIAT DEL CONSORCI 
PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, DURANT L'ANY 1999. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura del dia 2 
de desembre de 1999 que, transcrit, diu el següent: 
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"Atès que aquest Ajuntament, per acord del Ple de la Corporació Municipal de 
data 18 de maig de 1988 va acordar integrar-se, com a membre de ple dret, al 
Consorci per a la Normalització Lingüística.  
 
Atès que l'article 22.a dels Estatuts que el regulen estableix que la Generalitat 
aportarà un 65% de les necessitats financeres al consorci, i que l'aportació dels 
altres ens consorciats cobreix el 35% restant. 
 
Atès que la quota a pagar per aquest Ajuntament com a membre consorciat al 
Consorci per a la Normalització Lingüística (CIF Q-5856172-A) durant l'any 
1999 és de 8.992.905'- PTA, corresponent al 35 % del pressupost del Centre 
de Normalització Lingüística de Manresa, que és de 25.694.013'- PTA. 
 
Atès que l'article 14 del Reglament del Consorci per a la Normalització 
Lingüística estableix que les aportacions dels membres del Consorci s'han de 
fer de conformitat amb el que disposa l'article 22 dels Estatuts, i que la poden 
fer efectiva en un, dos o tres pagaments anuals. 
 
És pel que, el Regidor de Cultura, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del 
següent :  
 
ACORD 
 
PRIMER.- ACORDAR la despesa de 1.772.000'- PTA (un milió set-centes 
setanta-dues mil) consistents en la segona part de la quota com a membre 
Consorciat del Consorci per a la Normalització Lingüística, corresponent a la 
part proporcional del 35% del pressupost per al present any 1999 del Centre de 
Normalització Lingüística de Manresa, que s'adjunta a l'expedient. 
 
SEGON.- APROVAR el pagament de la quantitat esmentada en el punt anterior 
al Consorci per a la Normalització Lingüística, amb CIF núm. Q-5856172-A), i 
domicili fiscal al carrer Pau Clarís, 162, 1r 1ª de Barcelona." 
 
El senyor Fontdevila i Subirana explica que el primer dels dos dictàmens fa 
referència a la proposta de designació de vuit carrers del barri dels Comtals, 
que tenen coherència entre sí, en la qual es recull l'al.legació de la senyora 
Campo.  
El conjunt quedarà molt bé i molt correcte: Ginebró, Fonoll, Espígol, Ruda (que 
ara és Sàlvia),Farigola, Cascall, Menta i Romaní. 
Però, a més d'aquesta designació, potser el més interessant és el fet de 
prendre la decisió i l'acord que, atès que aquell barri té una triple nomenclatura 
i apareix escrita de tres maneres diferents, aquesta vegada s'ha fet l'esforç de 
demanar informes per veure quin és el nom que, si més no, com a Ajuntament 
de Manresa es tria amb un suport científic i es mira de difondre, ja que, de fet, 
fins i tot Institucions superiors a la nostra des del punt de vista filològic, fan 
conviure aquestes diverses grafies. 
El resultat d'aquestes investigacions, que informalment es van adreçar a 
l'entitat Òmnium Cultural i, formalment, a l'Arxiu Històric Comarcal de Manresa i 
al cronista oficial de la ciutat, senyor Josep Maria Gasol i Almendros, és el de 
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dotar amb el nom de Els Comtals aquell barri. Aquesta decisió compta amb el 
suport de l'Institut Cartogràfic de Catalunya i, per tant, serà el que figurarà 
habitualment en els mapas divulgatius que apareixen de vegades als diaris o 
en aquells que edita oficialment la Generalitat de Catalunya. Això no vol dir que 
hagi de coincidir amb l'Enciclopèdia Catalana ni amb altres noms, però sí que 
obliga l'Ajuntament, com a Administració a Manresa, on s'anomena regularment 
com a Els Comtals. 
El segon dictamen fa referència al segon pagament al Consorci de 
Normalització Lingüística.  
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 5.1.1 i  5.1.2 
de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 24 membres presents. 
 
L'alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels dictàmens inclosos en 
els punts 5.2.1 i 5.2.2 de l'ordre del dia. 
 
5.2 REGIDORIA DELEGADA D'ENSENYAMENT I SERVEIS SOCIALS 
 
5.2.1 APROVAR LA MINUTA DE CONVENI A SIGNAR ENTRE EL 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE MANRESA  QUE TÉ PER 
OBJECTE REGULAR LA COL·LABORACIÓ PER A UNA NOVA 
UBICACIÓ DE L'ESCOLA D'ADULTS DE MANRESA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Ensenyament del 
dia 14 d'octubre de 1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que al municipi de Manresa hi ha un centre de formació d’adults de 
titularitat de la Generalitat de Catalunya, adscrit i gestionat per la Direcció 
General de Formació d’adults del Departament de Benestar Social,  ubicat en 
un local situat a la Font dels Capellans, bloc 11, baixos, el qual ha esdevingut 
insuficient per a les funcions a què va destinat. 
 
Atès que l’Ajuntament de Manresa és propietari de l’edifici anomenat Casa 
Caritat, ubicat a la Plaça Cots números 5 i 7 d’aquest terme municipal, que 
figura a l’Inventari general consolidat de béns, drets i obligacions amb el 
número 331.50 i la qualificació jurídica de bé patrimonial, inscrit al Registre de 
la Propietat de Manresa, en el tom 1404, finca 8.190 dup., llibre 416, full 186, 
inscripció 5a, d’acord amb la descripció següent: 
 

Finca urbana de configuració física irregular situada a la Plaça Cots 5-7 de 
Manresa, on es localitza la seva façana principal, de superfície cinc mil 
quatre-cents quaranta-set metres quadrats, cinquanta-tres decímetres 
quadrats (5.447,53 m2), ocupats en part per l’edifici de Casa Caritat i en part 
per jardí o pati amb els seus passatges 
 
Limita: al nord, en part amb un passatge públic de 2,5 metres d’amplada i en 
part amb la finca del Montepio de Conductors Sant Cristòfol Manresa-Berga; 
a l’est, en part amb el mateix Montepio i en part amb el carrer Verdaguer; al 
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Sud, amb la Plaça Cots i el carrer Verge de l’Alba; a l’est, amb porció 
segregada propietat de Tele Set, SA.  

 
Atès que a l’ala dreta de l’edifici situat a l’esmentada finca, hi resta una 
superfície útil total de 405,96 m2 (equivalent a una superfície construïda total 
de 444 m2) que, d’acord amb el criteri dels tècnics d’ambdues administracions, 
reuneix les condicions tècniques i materials necessàries per a poder impartir 
ensenyaments reglats i no reglats de formació d’adults. 
 
Donat que és voluntat de l’Ajuntament cedir l’ús de la porció a què fa referència 
l’apartat anterior al Departament de Benestar Social de la Generalitat de 
Catalunya, per ubicar-hi un nou centre de formació d’adults. 
 
Atès que en l’àmbit de la formació d’adults i, amb la implantació de la Llei 
orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, 
procedeix la reorganització de l’oferta formativa, essent el mapa de la formació 
bàsica d’adults de Catalunya l’instrument de planificació de la modalitat 
presencial de la nova etapa de la formació d’adults, que reordena i adequa les 
actuacions d’aquest àmbit. 
 
Considerant que d’acord amb el que estableix l’article 9 de la Llei 3/1991, de 18 
de març, de formació d’adults, la Generalitat pot establir convenis i acords de 
col·laboració amb les administracions locals, amb la finalitat de racionalitzar els 
recursos materials en la consecució dels objectius d’aquesta Llei. 
 
Atès que el Departament de Benestar Social és l’òrgan de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya al qual li corresponen les competències i funcions en 
matèria de formació d’adults. 
 
Vista la proposta de la cap de servei dels Serveis d’Acció Ciutadana de data 20 
de setembre de 1999, i atès l’informe jurídic emès en data ... de 1999 pel TMG 
adscrit a la Unitat de Contractació i Patrimoni. 
 
Amb l’objecte d’establir un vincle de caràcter voluntari i negocial, de conformitat 
amb l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Com a regidor delegat d’Ensenyament de l’Ajuntament de Manresa, proposo al 
ple de la corporació l’adopció del  següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Aprovar la minuta de conveni a signar entre el Departament de 
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa, que 
té per objecte regular la col·laboració entre les dues administracions per una 
nova ubicació de l’Escola d’Adults de Manresa. 
 
SEGON. Facultar al senyor alcalde president per a la signatura d’aquest 
conveni." 
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5.2.2 ACCEPTAR COM A INGRÉS LA SUBVENCIÓ DE 583.855 PTA 
CONCEDIDA PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA 
GENERALITAT  DE CATALUNYA, PER AL SOSTENIMENT DE LA 
LLAR D'INFANTS EL SOLET DURANT L'ANY 1999. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Ensenyament del 
dia 3 de desembre de 1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que l'Ajuntament de Manresa des de l'any 1989 està oferint a la ciutat, 
concretament a la barriada del Pare Ignasi Puig, un servei públic municipal 
d'atenció assistencial i educativa a infants menors de tres anys. 
 
Atès el conveni entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i l'Ajuntament de Manresa, aprovat per Decret de l'Alcalde de 3-2-93 
i signat el 18 de gener de 1993, per a la creació i sosteniment del centre 
d'educació infantil de 1r. cicle "EL SOLET", de titularitat municipal. 
 
Atesa la Resolució del Conseller d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
de data 11-11-99 i, publicada al DOGC de 30-11-99 per la qual s’atorga una 
subvenció de 583.855'- PTA per al sosteniment del Centre d’Educació Infantil 
de 1r. cicle “El Solet” de titularitat municipal, per a l'any 1999. 
 
Atès que el punt quart de l’esmentada resolució estableix que per poder 
efectuar-se el lliurament de l’import de la subvenció cal l’acord del Ple de 
l’Ajuntament pel qual s’accepta l’esmentada subvenció.  
 
Atès el que s'estableix a l'article 55 i 57 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local, i a l'article 129 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Per tot això, aquest Regidor d'Ensenyament i Serveis Socials proposa al Ple de 
la Corporació l'adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- ACCEPTAR i consignar pressupostàriament com a ingrés la 
subvenció de 583.855'- PTA (cinc-centes vuitanta-tres mil vuit-centes 
cinquanta-cinc pessetes), concedides pel Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya per al sosteniment de la llar d'infants "El Solet", durant 
l'any 1999, establerta en la resolució del Conseller d’Ensenyament de data 11-
11-99 i publicada al DOGC de 30-11-99. 
 
SEGON.- FACULTAR l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la 
documentació necessària per a dur a terme aquest acord en tots els seus 
punts." 
 
El senyor Mora i Villamate diu que voldria cridar especialment l'atenció dels 
regidors respecte al primer dels dos dictàmens, ja que es tracta d'una qüestió 
important. 
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El projecte de mapa de formació d'adults de la Generalitat de Catalunya preveu 
la possibilitat que Manresa tingui una escola de referència en aquest aspecte 
que, d'alguna manera, pugui oferir a la població tot el conjunt de l'oferta 
formativa per a adults. 
És evident que resultarà difícil de portar a la pràctica amb l'actual situació de 
locals que té l'escola d'adults de Manresa i, per tant, ha calgut arbitrar una 
solució perquè la ciutat i la comarca estigui dotada d'un equipament de 
formació d'adults adequat a les necessitats. 
En aquest sentit, el conveni que ara s'aprova, té com a funció consolidar aquest 
pas en la col.laboració conjunta entre el departament de Benestar Social de la 
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa, per garantir que, a partir 
del final de l'any 2000 la Generalitat de Catalunya pugui comptar a Manresa 
amb un equipament adequat per a la realització de la formació d'adults. 
El conveni, en definitiva, explicita la voluntat de l'Ajuntament de Manresa de 
rehabilitar una part de l'edifici de la Casa Caritat, per cedir-la posteriorment a la 
Generalitat de Catalunya, la qual, per la seva part es compromet a equipar 
aquest espai adequadament i utilitzar-lo com a Escola d'Adults. 
També voldria dir que per a l'Ajuntament de Manresa no ha estat fàcil adoptar 
aquesta decisió, ja que ha hagut de renunciar a altres coses necessàries i 
importants, com són ara, la possibilitat de reforçar els serveis del CIO en aquell 
mateix espai, ja que està situat al costat, però aquesta Administració ha pensat 
que seria important que l'Ajuntament i la ciutat comptessin amb aquest 
equipament i que, per altra banda, en aquell lloc concret també es podrien 
desenvolupar determinats aspectes complementaris de col.laboració entre la 
formació d'adults de l'Escola d'Adults i els aspectes de formació ocupacional 
d'adults, que desenvolupa el CIO. 
Considera que es tracta d'un pas positiu perquè la ciutat compti amb els 
equipaments necessaris i espera que en aquesta nova "singladura" de la 
Generalitat de Catalunya la formació d'adults ocupi la importància que té i 
s'integri d'una manera més natural dins de les polítiques educatives, més que 
no pas dins de les de benestar social, que són les que han tingut com a 
referència fins ara. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 5.2.1 i 5.2.2 
de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels membres presents. 
 
 
 
5.3 REGIDORIA-DELEGADA DE SANITAT 
 
L'alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels dictàmens inclosos en 
els punts 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 i 5.3.4.  
 
5.3.1 ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI SOBRE 

SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL, PER UN TERMINI DE 5 
ANYS PRORROGABLES. 
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El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Sanitat del dia 29 
de novembre de 1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari per un període de 5 anys 
prorrogables, sobre sepultures del Cementiri Municipal. 
 
De conformitat amb  l'article 12 del Reglament de Cementiri Municipal i de 
Policia Mortuòria que estableix que es podran atorgar concessions de dret 
funerari sobre nínxols, limitades en el temps i reduïdes a un període de cinc 
anys, prorrogables per períodes de cinc anys, mitjançant el pagament del 
cànon que s'estableixi en l'Ordenança Fiscal corresponent; i amb l'article 65 
que preveu la petició simultània de la concessió de dret funerari amb la 
d'inhumació. 
 
El Regidor Delegat de Sanitat, actuant per delegació del Sr. Alcalde- President 
conferida mitjançant decret de 20 de juliol de 1999, proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Atorgar la concessió de dret funerari sobre les sepultures i a favor dels 
sol.licitants que consten a la relació annexa a aquest dictamen per un termini 
de 5 anys prorrogables, amb aplicació del preu públic per utilització temporal, i 
a comptar des de la data d'inici de la concessió que consta a la relació que 
s’esmenta.” 
 
5.3.2 ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI SOBRE 

SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL, PER UN TERMINI DE 50 
ANYS PRORROGABLES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Sanitat del dia 29 
de novembre de 1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vistes les sol.licituds de concessió de dret funerari sobre sepultures del 
Cementiri Municipal, per un període de 50 anys prorrogables. 
 
De conformitat amb l'article 9.2 del Reglament de Cementiri Municipal i de 
Policia Mortuòria que estableix que la concessió del dret funerari sobre 
parcel.les, nínxols i altres sepultures implica l'autorització del seu ús, durant 50 
anys, per al dipòsit de cadàvers o restes d'aquests i s'adquireix mitjançant el 
pagament dels drets que en cada cas fixi l'Ordenança Fiscal i amb subjecció als 
deures i les obligacions que s'estableixen en l'esmentat Reglament. 
 
El Regidor Delegat de Sanitat, actuant per delegació del Sr. Alcalde-President 
conferida mitjançant decret de 20 de juliol de 1999, proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent: 
 
ACORD 
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Atorgar la concessió de dret funerari sobre les sepultures i a favor dels 
sol.licitants que consten a la relació annexa a aquest dictamen per un termini 
de 50 anys prorrogables, a comptar des de la data d'inici de la concessió que 
consta a la relació esmentada, amb aplicació del preu públic per la utilització 
privativa de terrenys i sepultures del Cementiri Municipal.” 
 
5.3.3 PRORROGAR PER UN PERÍODE DE 5 ANYS,  PRORROGABLES 

PER 5 ANYS MÉS, DIVERSES CONCESSIONS TEMPORALS DE 
DRET FUNERARI DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.  

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Sanitat del dia 29 
de novembre de 1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vistes les diferents sol.licituds de renovació de concessions de dret funerari 
temporal de 5 anys, pel mateix període de temps, i prorrogables. 
 
Atès el que es disposa a l’article 12 del Reglament del Cementiri Municipal i 
Policia Mortuòria, que estableix la possibilitat de prorrogar les concessions de 
dret funerari sobre nínxols, pel període de 5 anys més, mitjançant el pagament 
del cànon que s’estableixi en l’Ordenança Fiscal corresponent. 
 
El Regidor Delegat de Sanitat, actuant per Delegació del Sr. Alcalde-President, 
conferida per mitjà de Decret de 20 de juliol de 1999, proposa al Ple de la 
Corporació, l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Prorrogar, per un període de cinc anys, prorrogables per igual període de 
temps, les concessions temporals de dret funerari a favor de les persones que 
consten a la relació annexa a aquest dictamen, de conformitat amb el que es 
disposa a l’article 12 del Reglament del Cementiri Municipal i Policia Mortuòria 
de l’Ajuntament de Manresa, amb aplicació del preu públic corresponent, a 
comptar des de la data d’inici de la pròrroga, i que consta a la relació adjunta.” 
 
5.3.4 DECLARAR LA CADUCITAT DEL DRET FUNERARI SOBRE 

DIVERSOS NÍNXOLS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL, COM A 
CONSEQÜÈNCIA DEL SEU ABANDONAMENT, I DECLARAR LA 
SEVA REVERSIÓ A FAVOR DE L'AJUNTAMENT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Sanitat del dia 9 
de desembre de 1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que per Decrets del Regidor Delegat de Sanitat de 12/04/1999 i 
31/05/1999, es van incoar sengles expedients -refs. SER/1999-01 i SER/1999-
02- per a procedir a declarar abandonades determinades sepultures del 
Cementiri municipal, a l'empara del que s'estableix a l'article 39, en relació amb 
l'art. 38 b) del Reglament del Cementiri municipal i policia sanitario-mortuòria de 
l'Ajuntament de Manresa. 
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Atès que l'expedient ha estat exposat al públic, i que no s'ha presentat cap 
tipus de reclamació respecte a la titularitat dels nínxols objecte dels expedients, 
circumstància que s'acredita degudament a l'expedient. 
 
Atès que s'ha vist la conveniència de procedir a recuperar les sepultures 
abandonades existents al Cementiri Municipal, per tal de poder incrementar 
l'oferta per a cobrir les necessitats que es produeixen en motiu d'enterraments 
a la nostra ciutat. 
 
Atès que l'article 38 del RCM faculta l'Administració per a procedir a declarar la 
caducitat de les concessions de dret funerari, el que comporta la reversió 
automàtica d'aquests drets a l'Ajuntament, en acompliment del que es disposa 
a l'art. 41.2. 
 
Atès que l'art. 41.1) del RCM disposa que l'Ajuntament de Manresa no podrà 
concedir nous drets a favor de tercers, sobre nínxols que continguin restes 
d'inhumacions anteriors, fins el moment en què estiguin buits per trasllat de les 
mateixes o dipòsit a la fossa comuna. 
 
És pel que, el Regidor-Delegat de Sanitat, proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. DECLARAR la caducitat del dret funerari sobre els nínxols que 
consten a l'annex-1 que s'adjunta a l'expedient, com a conseqüència del seu 
abandonament, després d'haver-se instruït l'expedient administratiu que 
s'estableix a l'art. 39, en relació amb l'art. 38.b del Reglament del Cementiri 
Municipal i Policia Sanitario-Mortuòria. 
 
SEGON. DECLARAR la revisió a favor de l'Ajuntament de Manresa de les 
sepultures que són objecte de la declaració de caducitat del punt anterior. 
 
TERCER. ORDENAR el trasllat de les restes existents en aquestes sepultures 
a la fossa comuna." 
 
Donat que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde els sotmet 
directament a votació i s’aproven per unanimitat dels membres presents els 
dictàmens inclosos en els punts 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 i 5.3.4 de l'ordre del dia. 
 
6. ÀREA D'HISENDA 
 
6.1 REGIDORIA DELEGADA D'HISENDA 
 
L'alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels dictàmens inclosos en 
els punts 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 i 6.1.4 de l'ordre del dia.  
 
6.1.1 ESTIMAR DIVERSES SOL·LICITUDS DEL 95% DE L'IMPOST 

SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES. 
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El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda del dia 10 
de desembre de 1999 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:  MAR AYNES ROVIRA, en representació de COMUNITAT DE 
PROPIETARIS 
Expedient: OBM/017499/ICB/000083 
Descripció obres: Rehabilitació de façana i teulada al C/. Puigterrà de Dalt, 2 
Benefici fiscal sol.licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol.licitant:  JORDI MORERA SANCHEZ, en representació del Sr. PERE 
GASSÓ BURÉS 
Expedient: OBM/033899/ICB/000079 
Descripció obres: Restauració de façana al C/. Cap del Rec, 8 
Benefici fiscal sol.licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 

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

Sol.licitant:  MAR AYNES ROVIRA, en representació de COMUNITAT DE 
PROPIETARIS 
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Expedient: OBM/017499/ICB/000083 
Descripció obres: Rehabilitació de façana i teulada al C/. Puigterrà de Dalt, 2 
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de l’article 
4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol.licitant:  JORDI MORERA SANCHEZ, en representació del Sr. PERE 
GASSÓ BURÉS 
Expedient: OBM/033899/ICB/000079 
Descripció obres  : Restauració de façana al C/. Cap del Rec, 8 
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." 

 
6.1.2 ESTIMAR DIVERSES SOL·LICITUDS  DEL 50 % DE L'IMPOST 

SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda del dia 10 
de desembre de 1999 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: JOSEP M. PUJOL, en representació del Sr. CARLOS 
GONZALEZ MORA 
Expedient: COM/033599 – ICB/000082 
Descripció obres: Estucar façana, al C/. Tarragona, 24 
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: JOSEP M. PUJOL, en representació de la Sra. MONTSERRAT 
TORRAS GARCIA 
Expedient: COM/033699 – ICB/000081 
Descripció obres: Estucar façana, a la Ctra. de Vic, 160 
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: MIGUEL HERREROS FERNANDEZ, en representació de la Sra. 
ROCIO PELAYO HUERTAS 
Expedient: COM/034099 – ICB/000080 
Descripció obres: Pintar/aplacar façana i instal.lar bastides, a l’Avda. Bases 
de Manresa, 43-45. 
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: SOLETAT COLELL ROSELLÓ 
Expedient: COM/035099 – ICB/000084 
Descripció obres: Rehabilitació de la façana al C/. Sant Llàtzer, 28 
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: MONTSERRAT CLOTET MASANA 
Expedient: COM/035599 – ICB/000088 
Descripció obres: Rehabilitació de la façana a la Ctra. Cardona, 23 
Benefici fiscal sol.licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 

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

Sol.licitant: JOSEP M. PUJOL, en representació del Sr. CARLOS 
GONZALEZ MORA 
Expedient: COM/033599 – ICB/000082 
Descripció obres: Estucar façana, al C/. Tarragona, 24 
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: JOSEP M. PUJOL, en representació de la Sra. MONTSERRAT 
TORRAS GARCIA 
Expedient: COM/033699 – ICB/000081 
Descripció obres: Estucar façana, a la Ctra. de Vic, 160 
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: MIGUEL HERREROS FERNANDEZ, en representació de la Sra. 
ROCIO PELAYO HUERTAS 
Expedient: COM/034099 – ICB/000080 
Descripció obres: Pintar/aplacar façana i instal.lar bastides, a l’Avda. Bases 
de Manresa, 43-45. 
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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: SOLETAT COLELL ROSELLÓ 
Expedient: COM/035099 – ICB/000084 
Descripció obres: Rehabilitació de la façana al C/. Sant Llàtzer, 28 
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: MONTSERRAT CLOTET MASANA 
Expedient: COM/035599 – ICB/000088 
Descripció obres: Rehabilitació de la façana a la Ctra. Cardona, 23 
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." 

 
6.1.3 DESESTIMAR LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER LA SENYORA 

ÀNGELS VALERO BERENGUER, EN REPRESENTACIÓ DE LA 
COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA MURALLA SANT 
DOMÈNEC, 19-23, DE SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE 
L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda del dia 10 
de desembre de 1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vista la sol.licitud presentada per la  Sra. ANGELS VALERO BERENGUER, en 
representació de la COMUNITAT DE PROPIETARIS C/. MURALLA SANT 
DOMÈNEC, 19-23 de data 23/11/1999 de bonificació en l’impost sobre 
construccions instal.lacions i obres per adequar l’ull d’escala per a la instal.lació 
d’un ascensor (Expedient OBM/016199 i ICB/199900085), de conformitat amb 
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Financers. 
 
Atès que l’apartat 5 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal disposa que la 
concessió de les bonificacions regulades als apartats anteriors correspondrà al 
Ple de la Corporació, a sol.licitud del subjecte passiu realitzada simultàniament 
amb la sol.licitud de la llicència. 
 
Atès que la bonificació ha estat sol.licitada fora del termini establert. 
 
Atès que la sol.licitud de la llicència d’obres va tenir lloc el dia 07/10/1999, i el 
seu atorgament el dia 25/10/1999. 
 
Atès a més, que en tractar-se d’una bonificació rogada la seva concessió no 
pot tenir efectes retroactius. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de 
Comptes proposa al Ple de la Corporació Municipal la adopció del següent 
acord: 
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Desestimar la sol.licitud de bonificació en la seva totalitat.” 
 
6.1.4 DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL 

SENYOR JOSEP GUIX BRUNET, EN REPRESENTACIÓ 
D'INICIATIVES BARRI ANTIC,SL,  CONTRA L'ACORD PLENARI DE 
20-9-99 PEL QUAL S'ACORDÀ DESESTIMAR LA SEVA 
SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L'IMPOST SOBRE 
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda del dia 7 
de desembre de 1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist el recurs de reposició interposat pel Sr. JOSEP GUIX BRUNET en 
representació d’INICIATIVES BARRI ANTIC, S.L. contra l’acord plenari de data 
20 de setembre de 1999 pel qual s’acordà desestimar la sol.licitud de 
bonificació en l’Impost sobre construccions, instal.lacions i obres per les obres 
de rehabilitació de 3 habitatges a la Plaça Gispert, en base a l'extemporaneïtat 
de la sol.licitud. 
 
Atès que l’interessat al.lega : 
 

- Que va sol.licitar l’assessorament de l’empresa municipal FORUM per a la 
tramitació de les subvencions i ajudes a la rehabilitació existents. 

 
- Que no va presentar la sol.licitud fora de termini, atès que a la sol.licitud de 

llicència, de data 08/04/1999 es feia constar expressament que es tractava 
de rehabilitació de 3 vivendes. 

 
- Que es considera que un simple error temporal en la sol.licitud de l’ajuda 

no es pot aprofitar per denegar la bonificació destinada a contribuir en la 
rehabilitació del Barri Antic. 

 
- Subsidiàriament, que és d’aplicació la bonificació a l’ampliació del 

pressupost de l’obra. 
 
Vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Financers. 
 
Atès que l’article 4-bis, apartat 5 de l’ordenança reguladora de l’impost disposa 
que la concessió de les bonificacions regulades als apartats anteriors 
correspondrà al Ple de la Corporació a sol.licitud del subjecte passiu realitzada 
simultàniament amb la sol.licitud de la llicència, previ expedient en el que 
s’acreditarà les circumstàncies que la justifiquen. 
 
Atès que examinat l’expedient es desprenen les dades següents : 

 
- Data presentació sol.licitud llicència: 08/04/1999 
- Data presentació autoliquidació de l’Impost sobre construccions, 

instal.lacions i obres: 17/06/1999 
- Data de sol.licitud de bonificació de l’Impost sobre construccions, 

instal.lacions i obres: 25/06/1999 
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- Data nova sol.licitud de bonificació de l’Impost sobre construccions, 
instal.lacions i obres: 07/07/1999 

 
Atès que queda palesat que la sol.licitud es va presentar fora de termini. 
 
Atès que, segons reiterada jurisprudència, “les exempcions o bonificacions no 
es concedeixen  <<ope legis >> sinó que és necessari per al seu gaudi la 
sol.licitud prèvia de l’autoritat econòmica competent per a acordar-les, i la seva 
concessió, quan s’escaigui, ha de projectar-se al futur, sense cap mena 
d’efecte retroactiu, doncs el contrari equivaldria a que poguessin entendre’s 
concedides <<ope legis >> i que la data de la sol.licitud fos intranscendent, la 
qual cosa no és admissible”. 
 
Atès que, quant a la segona sol.licitud de bonificació, l’article 5.1 de l’ordenança 
fiscal reguladora de l’impost estableix l’obligació de presentar declaració-
autoliquidació de l’impost en el termini dels 20 dies següents a la data de 
concessió de la llicència i en base al pressupost visat pel Col.legi Oficial 
corresponent, i l’apartat 2 del mateix article disposa que els subjectes passius 
substituts del contribuent també presentaran, dins dels trenta dies hàbils 
següents a la data de finalització de l’obra, construcció o instal.lació, 
declaració-autoliquidació de l’impost, en la qual constarà el seu cost real i 
efectiu, efectuant al mateix temps l’ingrés de la quota. 
 
Atès que en el cas estudiat ens trobem davant una obra de la qual es declara 
un cost superior al del pressupost visat (declaració d’altra banda que cal fer al 
finalitzar l’obra, moment en què es coneix amb exactitud el cost real i efectiu de 
la mateixa), la qual cosa no implica un tractament diferenciat quan a la 
bonificació, la qual s’atorga o es denega per a l’obra concreta i no en base a les 
fluctuacions en el cost de la mateixa, i el seu import final es concretarà al 
moment de la declaració definitiva, en que es fixarà el cost real i efectiu de 
l’obra, sense perjudici de la posterior comprovació de l’Administració. 
 
Atès doncs que es considera ajustada a dret la denegació de la bonificació 
esmentada. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i especial de 
Comptes proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció del acord 
següent: 
 
Desestimar el recurs de reposició en la seva totalitat”. 
 
Donat que no es produeix debat en aquests assumptes, el president els sotmet 
directament a votació i s’aproven per unanimitat dels membres presents els 
dictàmens inclosos en els punts 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 i 6.1.4 de l'ordre del dia.  
 
6.1.5 RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA 

MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES 
DE TRIBUTS MUNICIPALS, PER A L'EXERCICI DEL 2000. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda del dia  
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10 de desembre de 1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que per Ple de la Corporació Municipal del dia 18 d’octubre de 1999 es 
van aprovar provisionalment les modificacions de les Ordenances Fiscals de 
Tributs Municipals que hauran de regir a partir del dia 1 de gener del 2000. 
 
Atès que l'esmentat acord es va publicar al BOP núm. 260 del dia 30/10/1999, 
a partir del qual es va obrir un període d'exposició pública de 30 dies, durant el 
qual s'ha presentat la reclamació següent: 
 
- Pel Sr. Hans-Ernst Boesch, al·legant contra la inclusió de les escoles amb 

menys de 50 alumnes a l’epígraf 7 de la taxa per recollida d'escombraries. 
 
Atès que l'article 17.3 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals, disposa que finalitzat el període d'exposició pública 
s'adoptaran els acords definitius escaients, resolent les reclamacions que 
s'haguessin presentat i aprovant la redacció definitiva de l'Ordenança, la seva 
derogació o les modificacions a què es refereix l'acord provisional. 
 
Vist l'informe emès pel Cap dels Serveis Financers, segons el qual: 
 
- Pot considerar-se que els residus generats per una escola amb menys de 50 

alumnes anuals i que té un únic professor no poden equiparar-se, per raó del 
seu reduït volum, a la resta de supòsits integrats a l’epígraf 7 de les tarifes 
de la taxa (establiments mercantils i oficines i despatxos professionals de 4 a 
10 empleats; hotels i pensions sense restaurant i bars i cafès fins a 3 
empleats). 

 
- Es proposa la reclassificació de les activitats d’ensenyament fins a un cens 

de 100 alumnes anuals, entenent que les escoles amb un cens superior 
estan correctament classificades a les tarifes, atès l’elevat volum de deixalles 
que generen.  

 
El President de la Comissió d'Hisenda proposa al Ple de la Corporació 
Municipal l'adopció dels acords següents : 
 
Primer: Estimar les al·legacions presentades pel Sr. HANS-ERNST BOESCH, i 
modificar el redactat dels epígrafs 5, 6, 7 i 8 de l’article 7 de la taxa per recollida 
d’escombraries, que passaran a tenir el text següent: 
 
Epígraf 5: “Oficines i despatxos professionals fins a 3 empleats; centres oficials, 
religiosos o eclesiàstics; entitats culturals, esportives o benèfiques, sense local 
d’espectacle; centres d’ensenyament de tot tipus, incloses activitats culturals, 
esportives i autoscoles, amb un cens no superior a 50 alumnes/any.” 
 
Epígraf 6: “Establiments mercantils amb habitatges o sense, fins a tres 
empleats; entitats culturals, esportives o benèfiques amb local d’espectacle; 
centres d’ensenyament de tot tipus, incloses activitats culturals, esportives i 
autoscoles, amb un cens de 51 a 100 alumnes/any.” 
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Epígraf 7: “Oficines i despatxos professionals de 4 a 10 empleats; hotels i 
pensions sense restaurant; bars i cafès fins a 3 empleats; establiments 
mercantils de 4 a 10 empleats.” 
 
Epígraf 8: “Oficines i despatxos professionals d’11 o més empleats; bars i cafès 
de 4 a 10 empleats; sales de festa, discoteques i similars; cinemes i teatres 
oberts al públic fins a 3 dies per setmana; bancs i d’altres entitats de crèdit i 
estalvi; companyies de serveis públics”. 
 
Segon: Aprovar definitivament la modificació de les Ordenances Fiscals de 
Tributs Municipals en els mateixos termes en què van ser aprovades 
provisionalment, tot recollint les modificacions exposades a l’apartat Primer 
d'aquest dictamen. 
 
Tercer: Publicar al BOP el text íntegre de les modificacions de les Ordenances 
Fiscals, de conformitat amb el que preveu l'article 17.4 de la Llei 39/1988, de 28 
de desembre, reguladora de les Hisendes Locals." 
 
El senyor Teixeiro i Macipe explica que en el Ple del mes d'octubre de 1999 
es van aprovar provisionalment les modificacions de les Ordenances fiscals, 
respecte a les quals, durant el preceptiu període d'exposició pública de 30 dies, 
el senyor Hans-Ernest Boesch ha presentat una al.legació, en la qual 
manifestava que no compartia el criteri de l'Ordenança fiscal, en relació a la 
seva activitat de professor d'alemany que exercia a casa seva. 
Aquesta activitat, d'acord amb la classificació de l'epígraf que tenia establerta la 
taxa corresponent, quedava enquadrada en el mateix nivell que els bars i cafès 
de fins a tres empleats, o establiments mercantils de fins a deu empleats. 
Aquest fet provocava que li pertoqués pagar a l'al.legant 25.000 pessetes en 
concepte de taxa per escombraries i, per tant, ha manifestat la seva 
insatisfacció per aquesta situació.  
Un cop analitzada aquesta al.legació s'ha estimat, ja que l'epígraf no era 
raonable per a l'activitat del senyor Boesch i, per tant, s'han modificat els 
epígrafs, 5, 6, 7 i 8 de l'article 7 de la taxa per recollida d'escombraries, que 
quedaran redactats tal com figura al dictamen, en el sentit que, a partir d'ara, 
aquest tipus d'activitat, quan tingui un cens d'alumnes no superior als 50, com 
és el cas del senyor Boesch, quedarà inclosa en l'epígraf 5.  
Un cop estimada aquesta al.legació i superat el període d'exposició pública, 
queda aprovada definitivament la modificació de les Ordenances fiscals. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i diu que, donat que no es pot 
votar separadament la resolució de les al.legacions i l'aprovació definitiva de la 
modificació de les Ordenances fiscals, el GMPP votarà negativament el 
dictamen, en coherència amb el seu sentit de vot del passat mes d'octubre 
respecte a l'aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals. 
Malgrat això, vol fer constar que el GMPP considera adient i correcta l'al.legació 
presentada pel senyor Boesch i, per tant, se n'alegra de la seva acceptació.  
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El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i diu que el sentit del vot del 
GMCIU, en coherència amb el de l'aprovació provisional de la modificació de 
les Ordenances fiscals, serà negatiu.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius (9 GMS: senyor 
Jordi Valls, senyora Montserrat Pons, senyor Joaquim García, senyor Eduardo 
Teixeiro, senyora Aida Guillaumet, senyor Josep Camprubí, senyor Josep 
Empez, senyora Anna Torres i senyor Francesc Caballo; 1 GMIC-V i 3 
GMERC) i 10 vots negatius (8 GMCIU i 2 GMPP); i, per tant, amb el quòrum 
que determina l'article 47.3.h) de la Llei 7/1985 i l'article 112.3.j) de la Llei 
8/1987. 
 
L'alcalde disposa la lectura i el debat conjunts i la votació separada dels 
dictàmens inclosos en els punts 6.1.6 i 6.1.7 de l'ordre del dia.  
 
6.1.6 RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE 

L'EXPEDIENT DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LES 
OBRES D'ADEQUACIÓ I MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DEL 
CARRER SANTA LLÚCIA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda del dia 10 
de desembre de 1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"En sessió plenària del dia 18 d’octubre de 1999 es va aprovar provisionalment 
l'expedient d'ordenació i aplicació de les Contribucions Especials per a l'execució 
de les obres d'adequació i millora de la urbanització del carrer Santa Llúcia. 
 
Durant el termini d'exposició pública s'han presentat al·legacions pel Sr. 
Francisco Puigbertran Forns. 
 
El recurrent al·lega que és propietari de la finca situada al carrer Santa Llúcia, 19 
(RC 2600021), la  qual té una  superfície de  257 m2, i no pas de 287 m2, tal i 
com consta a l'expedient, i per tant considera que el mòdul de distribució aplicat 
(1.164 m2) és incorrecte. 
 
Vist l'informe emès pel Cap dels Serveis Financers, segons el qual: 
 
Vist l'informe emès pel Cap de Negociat de Banc de Dades i Cadastre, segons 
el qual: 
 
• De l’expedient en resulten les dades següents:  

• Superfície solar: 287 m2 
• Superfície solar subjecte: 211 m2 
• Superfície edificable: 764 m2 
• Superfície edificada: 1.164 m2 
• Mòdul d’aplicació: 1.164 m2 

 
• Es constata que, efectivament, la superfície de la parcel·la és inferior a 

l’esmentada, i per tant, el mòdul aplicable serà: 
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• Superfície solar: 257 m2 
• Superfície solar subjecte: 181 m2 
• Superfície edificable: 674 m2 
• Superfície edificada: 760 m2 
• Mòdul d’aplicació: 760 m2” 

 
El president de la comissió d'Hisenda i Administració proposa al Ple l'adopció 
dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer: Estimar les al·legacions presentades pel Sr. Francisco Puigbertran Forns 
i modificar el mòdul de distribució de la finca situada al carrer Santa Llúcia, 19 
(RC 2600021), que quedarà fixat en 760 m2. 
 
Segon: Aprovar definitivament l’expedient, tot incorporant la modificació 
relacionada a l’apartat anterior, i que es resumeix en les dades següents: 
 
* Import del projecte  .................................................... 9.995.331 PTA
* Cost de l'obra suportat pel municipi  ............................. 9.995.331 PTA
* Percentatge d'aplicació  ............................................................. 50 %
* Base imposable  ......................................................... 4.997.666 PTA
* Suma dels mòduls de distribució  ......................................... 4.022 m2

* Preu unitari dels mòduls (PTA/m2 de sostre)  ....................... 1.242,5823
  
Tercer: Confeccionar novament la relació de subjectes passius i quotes 
provisionals, que s’adjunta com a annex 5 a l'expedient, en base a les dades 
relacionades a l’apartat anterior. 
 
Quart: Publicar al Butlletí Oficial de la Província els acords adoptats, de 
conformitat amb el que preveu l’article 17.4 de la llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals." 
 
6.1.7 APROVAR  LES  BAIXES DE DRETS RECONEGUTS I 

OBLIGACIONS RECONEGUDES PER  IMPORT DE 56.249.672 PTA I 
28.433.055 PTA, RESPECTIVAMENT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda del dia 10 
de desembre de 1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atesa la conveniència de procedir a la depuració dels drets reconeguts i 
obligacions reconegudes, segons relació preparada per Intervenció, amb la 
finalitat de reflectir, de la manera més real possible, la situació econòmico-
financera de la Corporació, es proposa al Ple de la Corporació, l'adopció de 
l'acord següent: 
 
Aprovar la relació de baixes dels drets reconeguts i obligacions reconegudes, 
que han resultat sobrants de les previsions contretes en el seu dia i que es 
relacionen a l'annex únic a aquesta proposta, per un import total els drets de 
56.249.672,-PTA, i les obligacions de 28.433.055,-PTA." 
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El senyor Teixeiro i Macipe explica que el primer dels dos dictàmens fa 
referència a l'expedient d'ordenació i aplicació de contribucions especials per al 
carrer de Santa Llúcia.  
Al mes d'octubre de 1999 es va aprovar provisionalment aquest expedient, 
respecte el qual, durant el període d'exposició pública, el senyor Francisco 
Puigbertran i Forns ha presentat una al.legació, en la qual argumenta que la 
superfície del seu solar, que en el seu moment se li va dir que era de 287 
metres quadrats, no és certa sinó que és de 257 metres quadrats.  
Un cop constatada aquesta informació al banc de dades de l'Ajuntament de 
Manresa, es ratifica i el solar que en una primera aproximació s'havia fet 
constar erròniament que era de 287 metres quadrats, ara es rectifica, fent 
constar que en té 257.  
Això comporta un càlcul de tots els mòduls de distribució entre tots els veïns 
afectats, la qual cosa, lògicament dóna lloc a una càrrega tributària diferent. 
Aquest és el motiu d'aquest dictamen, amb el qual s'estima aquesta al.legació i 
es recalculen i s'aproven definitivament les contribucions especials. 
El segon dictamen no té res a veure amb l'anterior i tracta del següent: 
Des de fa temps, l'Ajuntament de Manresa segueix la pràctica de la prudència 
valorativa, en el sentit de depurar els drets reconeguts i també les obligacions 
dels exercicis tancats anteriorment, a fi que les dades de la liquidació i les 
dades pressupostàries siguin el fidel reflex de la situació econòmica. 
Habitualment, almenys pel que fa a l'etapa durant la qual ell és a l'Ajuntament, 
aquest dictamen jugava a favor, des del punt de vista de resultat pressupostari, 
ja que la relació de baixes era superior a la relació de baixes de drets, la qual 
cosa, indubtablement, tenia una connotació positiva en el resultat 
pressupostari. 
Donat que es tracta d'un dictamen estrictament tècnic, la seva lectura porta a 
una reflexió en sentit contrari, ja que les baixes de drets reconeguts tenen un 
import de 56,2 milions de pessetes i les de les obligacions reconegudes el 
tenen de 28,4 milions de pessetes. Això produeix un diferencial que, 
lògicament, tindrà fidel reflex quan es tanqui l'exercici 1999.  
 
Sotmès a votació el dictamen inclòs en el punt 6.1.6 de l'ordre del dia, s'aprova 
per unanimitat dels membres presents, i, per tant, amb el quòrum que 
determina l'article 47.3.h) de la Llei 7/1985 i l'article 112.3.j) de la Llei 8/1987.  
 
Sotmès a votació el dictamen inclòs en el punt 6.1.7 de l'ordre del dia, s'aprova 
per 21 vots afirmatius (9 GMS - Sr. Jordi Valls, Sra. Montserrat Pons, Sr. 
Joaquim García, Sr. Eduardo Teixeiro, Sra. Aida Guillaumet, Sr. Josep 
Camprubí, Sr. Josep Empez, Sra. Anna Torres i Sr. Francesc Caballo -,1 
GMIC-V, 3 GMERC i 8 GMCIU) i 2 abstencions (GMPP).    
 
7. PROPOSICIONS 
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7.1 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ 
SOBRE EL PAPER DE L'AJUNTAMENT EN RELACIÓ A LA 
CONTRACTACIÓ D'UN ESPECTACLE DE FRANCISCO RABAL. 

 
El secretari dóna compte de la proposició del dia 3 de desembre de 1999 que, 
transcrita, diu el següent: 
 
"Davant de les manifestacions públiques, de sentit manifestament negatiu del 
senyor Francisco Rabal sobre la nostra ciutat. 
 
Davant de la decisió unilateral de l'alcalde de contractar l'espectacle del senyor 
Rabal. 
 
Davant del creuament de retrets i acusacions de gravetat entre membres de 
l'equip de govern i entre altres membres de les forces polítiques que l'integren, 
a causa d'aquesta decisió. 
 
Davant, en fi, de la imatge gens positiva que s'ha ofert davant dels ciutadans i 
ciutadanes de Manresa i de fora. 
 
El Grup Municipal de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Manresa proposa 
al Ple de la Corporació l'adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
1. Deixar sense efecte la decisió de l'alcalde sobre la contractació de 
l'espectacle del senyor Francisco Rabal. 
 
2. Instar l'equip de govern que, a través de la regidoria de Cultura, decideixi el 
paper que ha de jugar l'Ajuntament en aquest i en d'altres possibles casos 
similars que es puguin presentar a partir de la recerca del consens en el 
Consell Municipal de Cultura. 
 
3. Fer arribar al senyor Francisco Rabal el rebuig per les seves 
manifestacions públiques negatives sobre la ciutat de Manresa." 
 
El senyor Llobet i Mercadé pren la paraula i diu que, abans d'entrar en el fons 
de la proposició i amb l'objectiu de limitar-se estrictament a analitzar, discutir i 
prendre decisions que afecten el funcionament de l'Ajuntament i, per tant, a les 
decisions que pugui adoptar l'equip de govern, el GMCIU anuncia que retira el 
punt número 3 de la proposició.  
El GMCIU, com ja va manifestar en la Comissió Informativa d'Acció Ciutadana, 
presenta aquesta proposició amb la intenció que s'arribi a uns acords per 
intentar millorar, en primer lloc, el concepte de participació  ciutadana, és a dir, 
que l'Ajuntament i el seu equip de govern tingui sempre com un valor gairebé 
"sagrat" l'actitud de comptar amb les opinions de les entitats de la ciutat i dels 
membres dels diversos Consells municipals, que per a això s'han creat. 
En segon lloc, també li agradaria que aquesta proposició servís per adoptar un 
acord que demostrés clarament que no hauria de ser en cap cas unilateralment 
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l'alcalde de la ciutat qui decidís sobre les contractacions dels espectacles que 
s'han de veure a la ciutat, sobretot si adopta aquesta decisió abans de fer 
qualsevol consulta al Consell Municipal de Cultura, en aquest cas, o al seu 
regidor de Cultura o a les entitats que tinguin cura de la programació cultural de 
la ciutat, en altres casos. 
També li agradaria comentar que el que ha mantingut al GMCIU en la seva 
decisió de presentar aquesta proposició al Ple de l'Ajuntament, després d'haver 
passat vàries setmanes des del conflicte, ha estat el fet que membres de l'equip 
de govern i dels partits polítics que el configuren han fet manifestacions 
públiques i, per tant, considera que l'equip de govern i els partits polítics que 
l'integren, per una qüestió de responsabilitat, no poden decidir solucionar 
privadament allò que han esbombat públicament, perquè la ciutat té dret a 
saber quin és el posicionament definitiu dels membres de l'equip de govern 
davant d'un conflicte que ells mateixos han generat. 
El fòrum públic de debat d'una ciutat és el Ple de l'Ajuntament i, per tant, li 
sembla lògic i lícit proposar que sigui aquest òrgan qui debati i adopti els acords 
que calgui sobre un conflicte, insisteix, esbombat públicament pels membres de 
l'equip de govern. 
Es podria caure en la temptació de creure que el conflicte públic ha estat una 
qüestió menor que no ha tingut cap importància. Per demostrar que no és així, 
cal recordar que no ha estat un membre de l'oposició, sinó de l'equip de govern 
qui ha manifestat públicament que "es va fer una alcaldada en tota regla, que hi 
va haver una sortida provinciana per part de l'alcalde, que és una equivocació 
contractar un espectacle sense cap consulta prèvia al regidor de Cultura ni a 
les entitats que fan la programació cultural, que el que va fer l'alcalde va ser 
accedir a una mena de xantatge, que la decisió de l'alcalde és un tic dirigista 
que no correspon al model cultural que estem potenciant i que la decisió de 
l'alcalde trenca l'estil de col.laboració i presa d'acords amb què volem que 
funcioni el pacte de progrés de l'Ajuntament." Si aquestes declaracions les 
hagués fet l'oposició, es podria dir, gairebé amb raó, que "apreta fort", però, 
insisteix, es tracta de manifestacions provinents d'un membre de l'equip de 
govern, en relació a la decisió de l'alcalde de la ciutat. 
A més, un dels partits polítics que formen part de l'equip de govern ha tingut 
també posicionaments públics, per part de diverses persones que en formen 
part. Un d'ells és diputat al Parlament de Catalunya i un altre acabava una 
declaració dient: "trobo que l'afer és prou greu com perquè Esquerra 
Republicana es repensi continuar donant suport a aquest alcalde". 
Per una altra banda, un membre del Partit Socialista, que també és diputat, va 
defensar la decisió de l'alcalde de la ciutat, dient que era totalment encertada i 
intel.ligent i insinuant que Esquerra Republicana hauria fet el mateix si s'hagués 
tractat d'un poeta proper al partit.  
Li ha semblat necessari fer aquest reguitzell per situar el debat en allò que 
realment es va dir públicament, ja que caurien en una incoherència gravíssima 
si diguessin que no va passar res i que el que es va dir van ser coses que van 
sortir de l'ànima en un moment determinat. 
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Espera que els membres de l'equip de govern no actuïn d'aquesta manera 
quan fan manifestacions públiques sobre temes que afecten el seu 
funcionament com a tal. 
Davant del fet que l'alcalde de la ciutat decidís contractar un espectacle perquè 
vingués a Manresa i que fes pública la seva decisió personal, el GMCIU 
considera que aquesta decisió va deixar bastant fora de joc una entitat cultural 
de la ciutat i, pel que es va veure posteriorment, també el membre del govern 
que té la responsabilitat dels temes de Cultura. 
També voldria dir que s'està sentint massa sovint darrerament, des de diversos 
col.lectius ciutadans i no tan sols per aquest tema, que la participació ciutadana 
no acaba de funcionar. Suposa que tots estaran d'acord amb el fet que, si algú 
ho veu així, està clar que aquest episodi no ha contribuït gens a augmentar la 
confiança, en el sentit que la participació ciutadana és una de les apostes 
fermes de l'equip de govern. 
Serà molt curós per no dedicar en aquesta intervenció a l'equip de govern el 
qualificatiu que va emprar en un escrit que es va publicar en un mitjà de 
comunicació, respecte el qual es ratifica. 
El GMCIU sap que a l'equip de govern no li agrada, com segurament no li 
agradaria a ningú, que se li posi l'etiqueta de prepotent, com ho han fet no tan 
sols ell, sinó també diversos col.lectius de la ciutat. Però és evident que en 
decisions com la que s'està comentant en aquest moment, malauradament 
l'equip de govern guanya alguns punts per aconseguir que se li posi aquesta 
etiqueta. El GMCIU ofereix a l'equip de govern, amb la presentació d'aquesta 
proposició, la possibilitat d'esmenar-ho. No creu que ningú pugui considerar 
com a actitud negativa que es rectifiquin decisions mal adoptades o que en un 
moment determinat no es van adoptar de la millor manera.  
Amb la rectificació d'aquella decisió, l'equip de govern demostraria a la ciutat 
que fa una aposta decidida i real a favor dels òrgans de participació ciutadana. 
Així, dels dos punts que queden de la proposició presentada pel GMCIU, en el 
primer queda clar que es demana que es deixi sense efecte la decisió de 
l'alcalde, i el GMCIU no acceptaria que ningú li digués que no té sentit aquest 
punt tenint en compte que aquest espectacle determinat s'ha decidit que no 
vindrà a Manresa, perquè no s'està demanant que es voti si un espectacle ha 
de venir o no a la ciutat, sinó que precisament s'està dient que aquesta no ha 
de ser una decisió dels polítics. 
Per tant, insisteix, vol que quedi clar que en el primer punt de la proposició no 
es decideix que l'espectacle no vingui a Manresa, sinó que no tingui efecte una 
decisió de l'alcalde, respecte a la qual no ha manifestat mai públicament que la 
deixava enrere. 
Pel que fa al segon punt de la proposició, es demana clarament que el Ple 
adopti un acord per millorar el concepte que puguin tenir els ciutadans respecte 
a l'aposta dels regidors d'aquest Ajuntament a favor de la participació ciutadana 
i, per tant, també a favor de comptar molt més amb les opinions dels Consells 
municipals, en aquest cas concret el de Cultura. 
Per tot això, demana el vot afirmatiu a la proposició i manifesta que, si s'hagués 
de fer cas a les manifestacions públiques de tots els grups municipals, respecte 
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a aquest tema, s'hauria de tenir clar que la proposició s'ha d'aprovar. Per tant, 
demana coherència als grups municipals en relació al seu posicionament públic 
sobre aquest conflicte. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i diu que el GMPP considera que 
es tracta d'una qüestió interna de l'equip de govern, que ha traspassat els límits 
dels murs dels despatxos, suposa que de manera intencionada i que ha deixat 
en evidència el fet que l'equip de govern no és compacte, respecte al seu 
concepte de ciutat com tampoc pel que fa als projectes. 
El GMPP no vol fer safareig en aquesta qüestió, però considera que, donat el 
nivell on va arribar aquest assumpte, l'equip de govern hauria d'haver estat més 
transparent amb la informació, facilitant-la no només als mitjans de 
comunicació, sinó també als grups de l'oposició, els quals han obtingut en un 
principi la informació dels mitjans de comunicació, i finalment d'una entitat que 
fa la programació estable de teatre. Això és el més preocupant del tema. 
El GMPP creu que és bo que es debatin al Ple les causes que han motivat 
aquest assumpte i el perquè de la gravetat de les acusacions d'un personatge 
famós del món de la faràndula envers la ciutat de Manresa. Però, tenint en 
compte que, per decisió de l'alcalde, no es contractarà aquest espectacle; 
sabent que totes les contractacions d'espectacles de programació estable es 
fan a través de l'entitat que s'hi ha encarregat durant els darrers anys, de 
manera impecable i professional, i, per tant, sense que ningú la pugui acusar 
d'haver fet cap manipulació, sinó tot el contrari, ja que ha posat el teatre de la 
ciutat al nivell que es mereix; i  tenint en compte també que hi ha altres 
contractacions, com són ara les corresponents als actes de la festa de la Llum, 
de les quals se n'encarrega una entitat; se li fa molt difícil creure que l'alcalde 
pugui arribar a contractar qualsevol espectacle, ja que aquesta no ha de ser la 
seva funció. També veu difícil que la regidoria de Cultura es dediqui a aquesta 
tasca, tenint en compte que ja hi ha entitats que se n'encarreguen. 
Una cosa molt diferent és l'espectacle denigrant que s'ha donat amb aquesta 
qüestió. 
Amb independència dels criteris subjectius que hi hagi per a la contractació 
d'un espectacle, creu que les persones que formen l'equip de govern han de 
ser coherents amb la seva línia i que les qüestions conflictives s'han de discutir 
a dins d'un despatx. L'actitud de "donar copets a l'espatlla" a algú, quan no fa ni 
mitja hora que se l'ha deixat malament davant de la premsa, li sembla que 
demostra molt poca dignitat per part del qui la té, o, si més no, demostra que 
aquest equip de govern no és tan compacte com sembla. Això és el més 
preocupant, perquè l'acció derivada d'un Pressupost com el que s'acaba 
d'aprovar de 7.675 milions de pessetes ha de partir d'una línia de treball 
compacta i heterogènia, i creu que els regidors tenen tasques més important de 
què ocupar-se que d'aquestes ximpleries relacionades amb el món de la 
faràndula. 
L'únic retret que ha de fer i que ja ha manifestat a l'alcalde, amb independència 
del fet que ell cregui que l'alcalde ha actuat amb bona voluntat, és el fet que no 
demanés a la persona que va fer tot un seguit de declaracions indesitjables 
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sobre la nostra ciutat, la seva rectificació pública. I, si ho va fer, aquell senyor 
no s'ha rectificat i això sí que li sap greu.  
El GMPP va enviar en el seu moment un escrit al representant del senyor 
Francisco Rabal, el qual, quan l'interessa sap demanar i sap dir que l'alcalde de 
Manresa està molt avergonyit, com ho va fer per escrit. En aquell escrit se li 
demanava que es retractés públicament. Encara espera resposta del senyor 
Rabal, però no creu que respongui, ja que "de porc i de senyor se n'ha de venir 
de mena". 
Malgrat això, el GMPP, tenint en compte, per una banda, respecte el primer 
punt de la proposició, que hi ha hagut constància pública notòria per part de 
l'alcalde de la seva voluntat de no contractar aquest espectacle; i, per una altra 
banda, respecte el segon punt, que ja hi ha uns programadors que fan la seva 
feina dignament i perfectament; no veu quin sentit té donar suport a una 
proposició que ja se sap com acabarà. 
De totes maneres, vol agrair que s'hagi presentat aquesta proposició al Ple, la 
qual ha permès que se'n parli i que les coses quedin clares; com més 
transparents siguin les qüestions que afecten el nom de la ciutat de Manresa, 
millor; i, en qualsevol cas, davant del fet que se'l vulgui convèncer que el 
senyor Francisco Rabal té una aura i que si ell hi hagués parlat també hauria 
caigut, ha de dir que no es pot confondre l'aura amb la faràndula. 
 
El senyor Fontdevila i Subirana pren la paraula i diu que tot el que es descriu 
en la proposició presentada pel GMCIU sobre el paper de l'Ajuntament en 
relació amb la contractació de l'espectacle del senyor Francisco Rabal, i, pels 
comentaris que s'han fet en aquest Ple, ell és el primer en donar la raó al 
senyor Llobet quan diu que aquest tema ha provocat un conflicte dins de l'equip 
de govern, el qual és estable, però no monolític, i ho diu com a matís per al 
senyor Javaloyes. Però és cert que ha estat així i l'equip de govern ho va fer 
públic al començament del mes. 
En qualsevol cas, vol agrair el to dels comentaris que s'han fet respecte a 
aquest tema en aquest Ple i també li sembla interessant que se n'hagi tornat a 
parlar a la Comissió Informativa i al Ple sobretot per dues raons: malgrat que, 
com a regidor de Cultura, a través d'una carta al diari va manifestar alguns dels 
termes que recordava el senyor Llobet, és cert que si ho va fer va ser, en 
primer lloc, perquè no és un fet habitual entre els membres de l'equip de 
govern, especialment quan hi ha una tercera persona implicada com és ara 
l'entitat encarregada de la programació estable de teatre, en aquest cas; i, en 
segon lloc, el que encara és menys freqüent és que un artista, després de 
saber la negativa respecte a la contractació del seu espectacle, s'ho prengui 
d'aquesta manera. El mànager no va tenir en cap moment la traça de fer arribar 
a ningú, inclosos l'artista, la ciutat i els programadors, com podia ser possible 
que es produís aquest espectacle a la ciutat; i si el senyor Javaloyes rep alguna 
vegada resposta, li agradaria veure-la, però, a més, sempre s'ha mantingut en 
un segon terme i, fins i tot, ha fet alguns passos amb molta barra, com és ara el 
fet de demanar 50.000 pessetes més in extremis la segona setmana i, a més, 
de tot això se n'ha fet un debat d'un espectacle, respecte el qual la persona que 
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menys ha participat és la que pretesament havia de ser l'homenatjada, que és 
la manresana Assumpció Balagué, fet que constitueix el súmmum dels 
despropòsits. 
Amb tot, l'equip de govern veu, en clau interna del pacte de govern, que 
aquestes discrepàncies, que considera, no com a regidor de Cultura sinó 
políticament, com a Esquerra Republicana, que fins i tot poden ser saludables, 
ja que en aquest segon mandat milloren la seva comunicació, el posa a prova i, 
en definitiva, l'ajuda a redefinir criteris que donava per fets i que probablement 
continuarà reeditant en el futur. 
Per tant, en aquest sentit, internament aquest és un afer que, amb 
posicionaments, matisos i discrepàncies, tanca l'equip de govern i arriba a 
l'acord que la rectificació que es pugui fer com a equip de govern, s'ha de veure 
en el temps. L'alcalde té la potestat de contractar el que consideri convenient, 
no tan sols espectacles, però generalment l'equip de govern ho ha fet de comú 
acord o especialment per una tradició dins de la regidoria de Cultura, d'Esports 
o de Joventut, basada en la pràctica de conveniar, ja que aquests temes estan 
conveniats generalment amb entitats; i la participació ciutadana tampoc 
dependrà d'aquest fet concret. L'exercici de la voluntat que hi hagi participació 
es demostra en el temps, ha començat un nou mandat, algú comenta si n'hi 
haurà tanta o si n'hi haurà menys, i l'equip de govern està convençut que en els 
propers mesos, amb el Pla d'Actuació Municipal donarà el to i l'exemple del que 
ha de ser la participació ciutadana, però en qualsevol cas, insisteix, l'equip de 
govern dóna per finalitzat aquest afer, amb la voluntat que no es repeteixi. 
També està convençut de fins on ha posat a prova a l'equip de govern 
l'empresa del senyor Francisco Rabal, el seu mànager i el mateix senyor Rabal, 
que ja té una certa edat i que realment devia sentir-se molt dolgut perquè 
durant molt dies va estar parlant de Manresa, a Girona, a Reus, i a altres llocs 
sense que aquí ens n'assabentéssim, fins que no va sortir al diari La 
Vanguardia.                    
Per tant, diria que aquest assumpte es pot considerar acabat, que no cal patir 
especialment per l'entitat afectada fins fa unes setmanes, i es procurarà que 
tots els convenis que hi ha amb les entitats tinguin el mateix respecte. 
Respecte el fet de si això ha estat una "tempesta en un got d'aigua" o si és més 
important i ara es minimitza o magnifica, ha de dir que l'equip de govern donarà 
aquesta resposta al llarg del temps. 
Per acabar i en resposta al senyor Javaloyes, ha de dir que és veritat que 
Esquerra Republicana no va fer arribar aquest debat estrictament com a partit 
polític, però precisament quan es fa una carta oberta és perquè no hi ha 
voluntat de conxorxa. En aquest cas, es va debatre el tema molt obertament.  
Insisteix en la voluntat de deixar el tema tancat i cal esperar que el temps 
demostri que aquest fet puntual i excepcional d'estímul - resposta pugui quedar 
resolt o, si més no, que no es repeteixi al llarg del temps.  
Per tot això, l'equip de govern votarà negativament, no tant per una qüestió de 
coherència o incoherència, ja que el problema de fons no és la victòria 
d'aquesta votació, sinó el fet de la repetició d'aquesta situació com a 
conseqüència dels nervis, de la incomunicació o del personatge que hi hagi al 
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davant. La casuística és diversa, és un repte de l'equip de govern, amb 
sensibilitats diverses, no monolític, però espera que no es repeteixi. 
 
El senyor Llobet i Mercadé intervé i diu que és respectuós amb la postura del 
vot del GMPP, com ho és amb la de tots, però no entén perquè en la Comissió 
Informativa d'Acció Ciutadana el GMPP va manifestar, pel que ell va entendre, 
que votaria afirmativament. Per això, ell ja havia fet els càlculs sobre els 
diferents posicionaments. 
Pel que fa a la intervenció del senyor Fontdevila, en nom de l'equip de govern, 
li sembla molt correcte que hagi assumit que hi ha hagut un conflicte, hauria 
estat una actitud irresponsable negar-ho. Per tant, se n'alegra que s'admeti en 
el Ple, com a fòrum de debat de la ciutat, que hi ha hagut un conflicte. Això 
honora el senyor Fontdevila i, a més, fa prou respectuós el fet que el GMCIU 
porti al Ple aquest tema, precisament perquè hi va haver un conflicte important.  
Agraeix el to correcte d'aquest debat al Ple i a la Comissió Informativa d'Acció 
Ciutadana; considera que aquest és el to que s'hauria d'intentar que tinguessin 
tots els debats de l'Ajuntament, ja que es pot discrepar en el fons i molt 
profundament, però el to s'hauria de mantenir sempre.  
Se n'alegra que el senyor Fontdevila digui que aquestes discrepàncies no són 
un fet habitual en el funcionament de l'equip de govern, respecte a la qual cosa 
potser es podria dir que només faltaria que fos així, però segurament hi ha 
discrepàncies que se solucionen internament. Aquesta vegada el tema va sortir 
de mare.  
Vol que quedi clar que el GMCIU en la seva proposició no discuteix les 
potestats de l'alcalde de la ciutat, sinó que demana que el Ple es posicioni per 
acordar que l'alcalde no decideixi contractar unilateralment els espectacles, és 
a dir, és una decisió lliure que el Ple de l'Ajuntament pot expressar. 
El senyor Fontdevila diu que aquest fet puntual no ha d'influir en el concepte de 
participació ciutadana i ell també ho espera, però, com ha dit en la seva 
intervenció anterior, malauradament, el tema de la participació ciutadana està 
influït per altres coses. Hi ha diversos col.lectius de la ciutat que ho han 
expressat, alguns dels quals no participen en la Comissió Mixta de Participació. 
En tot cas, considera que no és sobrer que els grups de l'oposició facin una 
reflexió per intentar demanar a l'equip de govern que faci l'esforç necessari 
perquè els diversos sectors de la ciutat considerin que l'equip de govern escolta 
prou la ciutat i que es creu el concepte de la participació ciutadana. 
També voldria dir que, per a ell, aquest tema, que a criteri de l'equip de govern 
és formal, té alguna qüestió de fons. El senyor Fontdevila parla de la cohesió 
de l'equip de govern i diu que és sòlid, però no monolític. Efectivament és així, 
però, l'escenificació escollida per l'equip de govern per mostrar aquesta 
solidesa, no sap si el deixa més tranquil o més intranquil, ja que, malgrat ser 
legítima, consisteix en que un membre de l'equip de govern expressa el parer 
de l'equip de govern davant d'un conflicte, durant el qual és evident que les 
posicions eren clarament enfrontades i divergents, perquè membres d'Esquerra 
Republicana i del Partit dels Socialistes van manifestar el seu desacord i el seu 
acord, respectivament, respecte a l'actitud de l'alcalde. 
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Per tant, insisteix, l'escenificació pot semblar molt encertada perquè és un 
membre de l'equip de govern qui parla en nom de tots i, per tant, no sembla 
que ningú s'hagi de defensar, sinó que el primer que va criticar la decisió de 
l'alcalde és qui ara té la cura de tancar el tema i defensar-lo. Si l'equip de 
govern realment fos tan sòlid i no fos monolític, no hauria de fer cap por que en 
un debat en què hi ha hagut postures no coincidents, els grups polítics que 
formen l'equip de govern es puguin expressar amb tota naturalitat. Aquesta 
actitud demostraria solidesa i monolitisme.  
 
L'alcalde intervé dient que no vol entrar en el debat i, per tant, només dirà una 
cita: L'alcalde, com qualsevol persona, és esclau de les seves paraules, però 
no de la interpretació que s'hi pugui realitzar. L'única diferència, i és important, 
és que, si bé no és esclau de la interpretació que es faci de les seves paraules, 
sí rep les conseqüències com, malauradament també les rep la ciutat. Com a 
persona, vol reivindicar com a mínim això i pot fer-ho, i, com a polític, creu que 
també li pertoca reivindicar-ho. Quan parla de la interpretació no es refereix tan 
sols a la de l'equip de govern, sinó també a la de l'Ajuntament, a la de la ciutat i 
a la del senyor Francisco Rabal, qualsevol que sigui el lloc on es trobi en 
aquest moment. 
Considera que l'equip de govern ha demostrat un respecte per la llibertat del 
pacte de govern i, evidentment, després d'haver aprovat el Pressupost, creu 
que no cal patir gaire per la cohesió del govern de la ciutat.  
 
Sotmesos a votació els punts primer i segon de la proposició, ja que el punt 
tercer ha quedat retirat pel propi grup proponent, són rebutjats per 16 vots 
negatius (10 GMS - Sr. Jordi Valls, Sra. Montserrat Pons, Sr. Joaquim García, 
Sr. Eduardo Teixeiro, Sr. Joan Canongia, Sra. Aida Guillaumet, Sr. Josep 
Camprubí, Sr. Josep Empez, Sra. Anna Torres i Sr. Francesc Caballo -; 1 
GMIC-V, 3 GMERC, i 2 GMPP) i 8 vots afirmatius (GMCIU). 
 
7.2 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ 

SOBRE LA PRESÈNCIA DE LA POLICIA LOCAL A LES ENTRADES 
DELS CENTRES EDUCATIUS. 

 
El secretari dóna compte de la proposició del dia 3 de desembre de 1999 que, 
transcrita, diu el següent: 
 
"Vist que la vigilància de les entrades dels centres educatius de la ciutat és una 
competència que pertoca exercir a l'Ajuntament. 
 
Vist que l'equip de govern ha rebut peticions de més presència de la Policia 
Local per part de col.lectius de familiars dels alumnes. 
 
Vist que, tal com consta en l'acta de la sessió de la Comissió informativa i de 
control de l'Àrea d'Acció Ciutadana del dia 26 d'octubre de 1999, el regidor 
d'Ensenyament considera que la demanda de més presència de la Policia 
Local en els centres educatius de primària i secundària, especialment en les 
hores d'entrada i sortida de l'alumnat, "està plenament justificada". 
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Vist que, malgrat tot això, el regidor de Seguretat Ciutadana ha manifestat, en 
el Ple municipal del dia 15 de novembre de 1999, que el compromís de l'equip 
de govern sobre aquesta qüestió és el de mantenir el mateix sistema que el 
que s'aplica en l'actualitat. 
 
El Grup Municipal de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Manresa proposa 
al Ple de la Corporació l'adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
1. El Ple de l'Ajuntament constata que la presència de la Policia Local en els 
centres educatius, especialment en les hores d'entrada i sortida de l'alumnat, 
no és suficient per garantir l'acompliment de la competència que en aquest 
sentit ha d'exercir l'Ajuntament. 
 
2. L'equip de govern presentarà, en un termini màxim de 30 dies, un programa 
d'actuació que defineixi el servei de vigilància de la Policia Local en els centres 
educatius on constin els efectius destinats a aquesta tasca, hores de dedicació 
i quadre horari per centres. 
 
3. L'equip de govern presentarà aquest programa d'actuació a les direccions 
dels centres educatius, a les juntes de les Associacions de mares i pares i a 
tots els grups municipals que configuren aquest Ple." 
 
El senyor de Puig i Viladrich explica que és acceptat per tothom que no s'està 
portant a terme amb prou cura, per part de la Policia Local, el tema de la 
vigilància a les entrades i sortides de les escoles, i no creu que cap membre de 
l'equip de govern sigui capaç de manifestar el contrari. 
El GMCIU ho dóna per acceptat, però davant de la contradicció que hi ha entre 
unes afirmacions que es van fer tant a la Comissió Informativa d'Acció 
Ciutadana com al Ple de l'Ajuntament, considera que seria bo que l'equip de 
govern adoptés, almenys, la decisió dels punts dos i tres de la proposició que 
ha presentat el GMCIU, ja que, insisteix, creu que ningú pot manifestar el 
contrari del que es diu en el punt primer.  
El punt dos fa referència a l'elaboració d'una proposta a les escoles, en la qual 
es determini els dies en què es podran complir els horaris de vigilància de la 
sortida de les escoles, fins i tot, perquè els centres escolars puguin tenir més 
cura del que passa a les entrades i sortides dels alumnes, en els dies que 
saben que no hi haurà la presència de la Policia Local. 
Si això es portés a la pràctica, se solucionaria, alhora, en part la responsabilitat 
de l'Ajuntament per l'incompliment d'un deure que té.  
Considera que es pot votar afirmativament la proposició i que no fer-ho seria 
desmostrar poc apreci a l'oposició, ja que està redactada amb respecte i el 
contingut és real. 
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El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que el fons que persegueix la 
proposició és el d'aconseguir que hi hagi un mínim de seguretat en els centres i 
per als pares.  
Per tant, al GMPP, en principi li semblaria correcta i no hi veu cap inconvenient, 
però voldria puntualitzar que en el primer punt, on es diu: "... en els centres 
educatius, especialment ..." considera que el mot "especialment" dóna a 
entrendre que a més del moment d'entrada i sortida dels alumnes, els agents 
també han de ser presents en altres moments. Malgrat que el GMPP sempre 
ha estat un clar defensor de la creació del  guàrdia de barri i de l'ampliació de la 
Policia Local, creu que és impossible que hi hagi un policia en cada escola a 
les hores d'entrada i sortida dels alumnes i, per tant, molt menys podran prestar 
altres serveis en els centres com la vigilància interior perquè no surtin els 
alumnes de l'escola. Aquest servei no seria potestat de l'Ajuntament, sinó del 
centre educatiu.  
Aquest és un tema de recull moltes sensibilitats en el sentit que els pares no 
voldrien que els seus fills patissin conseqüències irremeiables a causa d'un 
accident, com tampoc ho voldrien el regidor encarregat de l'Àrea corresponent, 
el director del centre educatiu o l'associació de pares d'alumnes. 
El fet d'establir que a més de les entrades i sortides dels alumnes també hi ha 
d'haver altres moments del dia en què la Policia Local hi sigui present, fa 
especialment difícil poder-ho fer realitat; més enllà de la voluntat, és físicament 
impossible de complir. 
Així doncs, tenint en compte que el GMCIU es ratifica en el mot "especialment", 
el GMPP s'abstindrà en la votació d'aquesta proposició, deixant constància 
que, si el GMCIU retirés aquest mot, el GMPP la votaria afirmativament.  
 
El senyor Canongia i Gerona intervé dient que la proposició del GMCIU és 
fruit de la seva resposta a una pregunta del GMCIU formulada en un Ple 
anterior. En aquell moment va dir una veritat, que sembla que ha estat 
interpretada i que és la següent: la Policia Local destina a les entrades i 
sortides de les escoles tots els efectius disponibles en els moments 
disponibles. El GMCIU va dir que aquesta actitud era prepotent i que era 
trivialitzar.  
Com a conseqüència d'aquell fet, el GMCIU ha presentat aquesta proposició, 
respecte al fons de la qual tots hi estan d'acord, però amb ella el GMCIU 
demostra una mica de desconeixement de la ciutat, i això és greu si es té en 
compte que es tracta d'un partit que l'ha estat governant durant vuit anys.  
Quan un regidor respon que hi ha tots els efectius disponibles en els moments 
disponibles, està dient que aquesta qüestió és prioritat màxima a la Policia 
Local en aquest moment.  
Malgrat això, si es produeix un incident en un altre lloc de la ciutat en el mateix 
moment de l'entrada i la sortida dels alumnes de les escoles, s'hi han de 
destinar efectius. 
No cal elaborar cap programa de treball de la Policia Local, perquè ja s'ha fet, 
però la Policia Local no pot adoptat mai davant de ningú el compromís de 
destinar un agent a una hora concreta en un lloc concret, perquè no ho pot 
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garantir. Només podria assegurar-ho si s'elaborés un programa mínim, la qual 
cosa no és l'objectiu de l'equip de govern, ja que és per a ell un tema de 
prioritat màxima i, per tant, es destinen a aquest servei tots els recursos 
humans disponibles en aquell moment, però, insisteix, si es produeix un 
accident, dues unitats se n'han d'ocupar, i, si se'n produeixen dos, hi han d'anar 
quatre. Així, i no d'una altra manera és com funciona una ciutat. 
Si algun regidor té interès en saber com es fan les rotacions, quines són les 
escoles escollides, la causa per la qual en unes hi ha més rotacions que en  
altres, o qualsevol altre aspecte tècnic, ha de fer el mateix que en el cas de 
voler-se informar sobre un projecte d'urbanització, o qualsevol altre tema de 
l'Ajuntament, és a dir, adreçar-se als tècnics responsables en la matèria, els 
quals li explicaran els aspectes tècnics. 
En aquest sentit, no se li pot demanar a un regidor la causa per la qual un fanal 
té una forma determinada ni tampoc, respecte al tema que s'està tractant, 
perquè es dóna prioritat a una escola respecte a una altra, ja que el regidor 
respondrà que tots els efectius disponibles han d'estar a la disposició de les 
escoles en aquell moment, i així es fa. 
El senyor Javaloyes ha fet una matisació en la seva argumentació, que és força 
important, en general, com també ho és per a la Policia Local i per a la 
seguretat ciutadana de Manresa. Efectivament, no només són importants les 
entrades i les sortides dels alumnes de les escoles, sinó també el seguiment de 
la Policia Local durant tot l'horari escolar. S'està treballant en aquesta línia en 
diferents centres educatius que han detectat l'existència de certes "anomalies" 
al seu voltant, respecte a les quals la Policia Local aplica tractaments molt 
especials per eradicar qualsevol conducta incívica que es pugui produir al 
voltant de les ecoles.  
La Policia Local també treballa conjuntament amb el departament de Serveis 
Socials i el d'Ensenyament per localitzar els alumnes que de vegades no 
assisteixen a l'escola.  
Per tant, no només es presta servei a les entrades i sortides dels centres 
escolars per vetllar per la seva seguretat, sinó que es fa una actuació diària en 
les escoles.  
Lamenta que es vulgui utilitzar aquest tema. Potser va ser massa breu en la 
resposta que va donar en l'altre Ple i massa extens en la d'avui, però considera 
que la situació és molt simple: la Policia Local dóna la màxima prioritat al servei 
de vigilància a les entrades i sortides dels alumnes dels centres escolars i, per 
això, s'hi destinen el màxim d'efectius possible. 
A l'Ajuntament, sens dubte, li agradaria disposar de més agents per poder 
cobrir aquest servei, però el que no pot fer és deixar d'assistir un servei urgent 
quan es produeix.  
 
El senyor de Puig i Viladrich diu que si l'impediment del GMPP per votar 
afirmativament la proposició és el mot "especialment", el GMCIU retira aquest 
mot per poder tenir alguns vots més en sentit afirmatiu. Per tant, la redacció 
quedaria de la manera següent: " El Ple de l'Ajuntament constata que la 
presència de la Policia Local en els centres educatius, en les hores d'entrada i 
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sortida de l'alumnat, no és suficient per garantir l'acompliment de la 
competència que en aquest sentit ha d'exercir l'Ajuntament.". 
Pel que fa a la intervenció del senyor Canongia, ha de dir que entén que quan 
hi ha un servei urgent, s'ha de complir i, per tant, no ha dit que no es faci, però 
sí que ha dit que es podria donar una mica més d'informació al centres escolars 
respecte a les possibilitats de la rotació que fa la Policia Local a les escoles. 
D'aquesta manera, els centres escolars, tant si són públics, com si són privats, 
entendrien que en cas d'urgència la Policia Local l'haurà de complir.  
Hi ha una cosa que el senyor Canongia està utilitzant molt darrerament i ell 
voldria que no es convertís en una norma de l'equip de govern, perquè creu 
que no és bo: es tracta de remetre constantment els regidors envers els 
tècnics. Considera que és el polític qui té la responsabilitat sobre les àrees, i, si 
adopta aquest criteri, ho ha de fer en tot, permetent que els regidors vagin 
directament als tècnics per a tots els temes. Ell sempre ha estat molt 
respectuós en aquest aspecte. 
  
El senyor Canongia i Gerona diu que el senyor de Puig ha comès una 
contradicció en el torn de rèplica respecte al que havia manifestat en la 
presentació de la proposició, ja que primer ha dit que l'equip de govern hauria 
de comunicar a les escoles quins dies prestarà servei la Policia Local en els 
centres, perquè aquests estiguin previnguts els dies que no hi sigui present, i, 
posteriorment ha dit que les escoles entendran que la Policia Local no pugui 
complir el servei si es produeix una emergència. 
No veu cap inconvenient en dir-ho, però el senyor de Puig s'ha contradit, ja que 
si l'Ajuntament informa sobre el servei que es prestarà, l'escola ja no posarà 
atenció, confiant en la presència de la Policia.  
Aquest no és el problema. La seguretat és una qüestió molt delicada que es pot 
magnificar fàcilment. Per això, cal anar molt amb compte en la manera de fer 
les coses. 
Hi ha 22 centres escolars a Manresa, amb les seves corresponents entrades i 
sortides diàries, i amb diferents horaris, i és impossible cobrir tot aquest servei, 
la ciutat no s'ho podria permetre en cap cas. 
Per això, considera que és més que acceptable garantir que sis cops a la 
setmana totes les escoles tinguin aquest servei cobert, tenint en compte els 
diferents horaris d'entrades i sortides dels centres, i l'Ajuntament no es pot 
comprometre a assegurar a les escoles la presència de la Policia Local un dia i 
a una hora determinats, ja que, com ha dit abans, es pot donar el cas que no es 
pugui complir.  
Pel que fa a l'apreciació tècnica, ha de dir al senyor de Puig que ningú li ha 
impedit mai que demani informació als caps de servei, i està convençut que el 
senyor de Puig ho ha fet. En aquest sentit, la Policia Local és un servei com 
qualsevol altre i, si el senyor de Puig necessita més informació, el cap d'aquell 
servei li facilitarà la que calgui, ja que té tot el dret a obtenir-la com a regidor. 
Per tant, es poden discutir molts altres temes, però aquest és molt clar i, si el 
senyor de Puig vol conèixer el programa tècnic, l'Ajuntament li ho explicarà tant 
com convingui.  
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L'alcalde intervé per clarificar que el GMCIU accepta la proposa de suprimir el 
mot "especialment" del text de la seva proposició i amb aquesta esmena in 
voce se sotmet a votació la proposició, la qual es rebutja per 14 vots negatius 
(10 GMS - Sr. Jordi Valls, Sra. Montserrat Pons, Sr. Joaquim García, Sr. 
Eduardo Teixeiro, Sr. Joan Canongia, Sra. Aida Guillaumet, Sr. Josep 
Camprubí, Sr. Josep Empez, Sra. Anna Torrres i Sr. Francesc Caballo -, 1 
GMIC-V i 3 GMERC), i 10 vots afirmatius (8 GMCIU i 2 GMPP).  
 
7.4 PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D'ERC, PSC, IC-V, CIU I 

PP  SOBRE EL SUPORT AL POBLE TIMORÈS I LA REPULSA PER 
L'AGRESSIÓ A LA SEVA VOLUNTAT D'INDEPENDÈNCIA. 

 
El secretari dóna compte de la proposició del dia 16 de desembre de 1999 que, 
transcrita, diu el següent: 
 
"El referèndum fet a Timor Oriental, sota auspicis de l'ONU, ha posat de 
manifest la inequívoca voluntat d'independència del 80% de la població. 
 
L'actuació de bandes paramilitars, i la connivència dels militars i policies 
d'Indonèsia amb aquestes bandes, ha intentat l'avortament del resultat 
democràtic de les urnes i del procés d'independència, fent servir la persecució, 
l'assassinat i la destrucció de la població civil. Les Nacions Unides ja deuen 
saber, tal com demostren els fets, que no es pot confiar la seguretat de la 
població als qui han estat els seus carcellers durant dècades i que són part 
directament implicada en els resultats del referèndum. 
 
Davant d'aquesta greu situació, pensem que les accions empreses per les 
Nacions Unides, si bé tard, però necessàries, són insuficients i que, sobretot, 
arriben quan ja hi ha molts centenars o milers de morts a sumar-se a aquesta 
desesperació. 
 
Perquè no som testimonis passius d'aquesta barbàrie, els grups municipals 
sotasignants, proposem que el Ple de l'Ajuntament de Manresa adopti el 
següent ACORD: 
 
Primer: Sumar-se a la declaració institucional del Parlament de Catalunya del 
passat 14 de setembre, que expressa, entre d'altres, la commoció per la 
violència genocida desfermada contra el poble de Timor Est després d'haver 
exercit exemplarment el dret d'autodeterminació, i es mostra sensible a totes 
les causes per les llibertats dels pobles oprimits. 
 
Segon: Emplaçar el Consell i l'Assemblea General de les Nacions Unides, la 
Comunitat Europea i el Govern Espanyol perquè revisin i analitzin el paper més 
que insuficient de les Nacions Unides en aquest conflicte. 
 
Tercer: Sol.licitar al Tribunal Internacional de Justícia que estableixi els càrrecs 
i la responsabilitat de les milícies integracionistes i de l'exèrcit, i a tots els 
responsables de la neteja ètnica i del genocidi al Timor fins arribar al més alt 
nivell. 
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Quart: Que es faciliti el retorn a casa dels més de 200.000 timoresos deportats 
a l'extrem occidental de l'illa, i de tots aquells que van fugir a les muntanyes o 
als camps de refugiats. 
 
Cinquè: Donar el nostre suport a aquelles iniciatives que s'orientin a pressionar 
per a l'establiment d'unes noves relacions internacionals basades en valors i 
principis ètics, en organismes amb capacitat real de representar-nos, en una 
internacionalització real del dret internacional en què els interessos clars o 
foscos, no s'avantposin sempre als drets i a la justícia. I a favor de la legitimació 
de l'ONU per intervenir, dotada dels recursos necessaris, en nom de tots. 
 
Sisè: Traslladar el conjunt d'aquests acords al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament per tal que els faci arribar conjuntament a les Nacions 
Unides, al Govern Espanyol, a la Generalitat de Catalunya i a aquelles 
instàncies que cregui convenient." 
 
El senyor Fontdevila i Subirana pren la paraula i explica que aquesta 
proposició posa de manifest la voluntat de reflexió sobre els fets ocorreguts al 
Timor oriental, on el 80 per 100 de la població va votar a favor de la 
independència respecte a Indonèsia i on s'ha produït una barbàrie que ha 
provocat que més de 200.000 timoresos hagin hagut d'abandonar les seves 
llars, perquè han estat deportats o bé per refugiar-se a les muntanyes. S'han 
produït tota una sèrie de problemes que qüestionen, fins i tot, el paper que ha 
tingut l'ONU en aquesta situació. 
En qualsevol cas, aquesta proposició té el seu origen en la presència d'un 
representant del poble timorès a Manresa el primer cap de setmana de 
novembre, convidat per algunes entitats polítiques de la ciutat, de la qual 
recolliria especialment el cinquè punt. Cal fixar-se, doncs que el que 
s'aconsegueix és que aquestes iniciatives s'orientin a la recerca d'unes noves 
relacions internacionals, basades en valors i principis ètics.   
La proposició següent, sobre el poble sahrauí, es refereix a l'autodeterminació 
dels pobles i, per tant, cal que aquest no sigui un acte exòtic pel fet que Timor 
està situat a l'antípoda, o que el Sàhara està a molts milers de quilòmetres 
d'aquí, o que el president del nostre govern, de l'Estat espanyol, serà a 
Palestina aquest Nadal; sinó perquè el dret a l'autodeterminació, que sempre 
és vigent, es reculli en les Constitucions dels diversos Estats i països, i que 
sigui un dret lliure, que tots tinguin a l'abast. 
També és important que, al marge de les diferències o susceptibilitats que 
puguin tenir els grups polítics en aquest Ple, que és el darrer de l'any i del 
segle, es defineixin tots clarament a favor d'aquest dret clar i indiscutible, que 
ha costat tant de dolor al poble de Timor.  
 
Sotmesa a votació la proposició, s'aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents.     
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7.5 PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, ERC, IC-V, CIU 

I PP SOBRE ELS DRETS DEMOCRÀTICS DEL POBLE SAHRAUI. 
 
El secretari dóna compte de la proposició presentada el dia 20 de desembre de 
1999 que, transcrita, diu el següent: 
 
"L’any 1997, el Secretari General de les NNUU, Kofi Annan, va nomenar James 
Beiker III com a representant especial seu al Sàhara. Aquesta designació va 
comportar l’obertura d’un procés de negociacions iniciades a Lisboa i 
culminades amb els acords de Houston. Aquests acords entre el govern del 
Marroc i els representants del Front Polisario van portar a impulsar de nou el 
Pla de Pau, que preveu la celebració del referèndum el  proper mes de juliol del 
2000. 
 
Les maniobres dilatòries del govern del Marroc, en presentar 70.000 
apel·lacions al procés d’identificació que s’havia portat a terme, posa en perill la 
data de celebració d’aquest referèndum. 
 
Paral·lelament, el govern del Marroc va respondre amb la més dura repressió el 
cap de setmana del 27 al 29 de setembre sobre la població sahrauí en els 
territoris ocupats del Sàhara Occidental que es manifestava per demanar 
millores socials i polítiques. 
 
La població sahrauí, que pateix des de fa 25 anys una marginació política, 
social i econòmica intolerable en els seu propi país i una situació de 
desesperació en els campaments del desert de Tinduf (Algèria), ha expressat la 
seva confiança amb les NNUU i en la celebració del referèndum. 
 
Perquè estem en contra d’aquesta vulneració del Drets Humans que pateix el 
Poble sahrauí, els grups municipals sotasignants proposem que el Ple de 
l’Ajuntament de Manresa prengui el següent acord: 
 
ACORDS: 
 
Primer: Instar el Secretari General de les Nacions Unides i el consell de 

Seguretat d’aquest organisme a impulsar, de manera decidida i 
sense demora en el temps, el referèndum d’autodeterminació del 
Sàhara Occidental, que permeti una lliure, democràtica i transparent 
expressió del Poble sahrauí. 

 
Segon: Instar el govern espanyol i el de la Generalitat de Catalunya, per tal 

que expressin davant del secretari general de les Nacions Unides i el 
Consell de Seguretat d’aquest organisme la ferma voluntat del 
compliment de les dates previstes per a la celebració del 
referèndum. 

 
Tercer: Instar el president de la Comissió  Europea, Romano Prodi, i el 

Parlament Europeu, per tal que les relacions de cooperació 
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econòmica amb el govern del Marroc es realitzin sobre la base del 
respecte del Drets Humans. 

 
Quart: Manifestar la solidaritat del nostre municipi amb la població sahrauí 

que pateix les conseqüències de l’ocupació del seu país i de l’exili 
als campament de Tinduf. 

 
Cinquè: Expressar la voluntat de Manresa de nomenar observadors 

representant/s al referèndum del Sàhara Occidental." 
 
La senyora Guillaumet i Cornet inicia la seva intervenció manifestant la seva 
satisfacció pel fet que aquesta proposició hagi estat presentada al Ple de la 
Corporació conjuntament per tots els grups municipals.  
Aquest Ple està a punt d'aprovar uns acords consensuats en la darrera 
assemblea celebrada per la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris 
amb el poble Sahrauí i ha de dir que ben segur que hi ha altres Ajuntaments 
que també han discutit i aprovat els mateixos acords. Per tant, el d'avui, no és 
un acte aïllat, sinó que s'emmarca dins d'un procés més ampli, per pressionar, 
conjuntament amb altres ajuntaments, a fi d'aconseguir la resolució del 
conflicte, respecte el qual, a les portes d'un nou any, li entristeix constatar que 
encara hi ha incerteses sobre el procés i el calendari de l'aplicació del Pla de 
Pau al Sàhara Occidental, i ni tan sols està garantit que pugui tenir lloc al llarg 
del proper any.  
Per això cal reiterar la necessitat d'instar les Nacions Unides i els òrgans amb 
capacitat de desbloquejar aquest procés, perquè posin tots els mecanismes 
que tenen al seu abast perquè la celebració del referèndum d'autodeterminació 
del Poble sahrauí sigui una realitat i es faci en la data prevista, que és el 31 de 
juliol del 2000. 
 
Sotmesa a votació la proposició, s'aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents.     
 
7.6 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ 

SOBRE LA PARTICIPACIÓ DELS REGIDORS DE L'AJUNTAMENT 
DE MANRESA EN ELS ACTES ORGANITZATS TOTALMENT O 
PARCIALMENT PEL MATEIX AJUNTAMENT. 

 
El secretari dóna compte de la proposició del dia 16 de desembre de 1999 que, 
transcrita, diu el següent: 
 
"Aquesta proposta es basa en el pressupòsit que la majoria de regidors que 
integrem aquest Consistori tenim una formació professional -en alguns casos, 
força especialitzada- que ens permet contribuir en tot allò que organitza el 
mateix Ajuntament, més enllà de la nostra condició representativa. 
 
Entenem que el fet de ser regidor no ha de constituir cap mena d'obstacle en 
aquest sentit. Ben al contrari: el nostre servei a la ciutat no pot quedar, en cap 
cas, reduït per una interpretació restrictiva del que significa ser membre 
d'aquest Consistori. Justament perquè som regidors, hem de posar tota la 



 130

nostra capacitat al servei de la Ciutat. Considerem que supeditar aquesta 
funció a interessos personals o de partit suposa un frau a la ciutadania que ha 
dipositat la seva confiança en tots nosaltres. 
 
Dit això, i amb l'objectiu de fixar un criteri d'actuació prou clar d'ara en 
endavant, proposem l'aprovació d'aquest text: 
 
"Tots els regidors de l'Ajuntament de Manresa podran participar en tots aquells 
actes que organitzi el mateix Ajuntament, amb independència de la 
representació que ostenten, sempre i quan, per la seva naturalesa, no tinguin 
implicacions relacionades amb la política municipal de la Ciutat, que els facin 
incompatibles amb el mateix exercici del càrrec. 
 
La participació dels regidors en aquests actes s'exercirà amb plena llibertat, i 
només podrà venir condicionada per l'excepció esmentada al paràgraf anterior." 
 
El senyor Vives i Portell intervé dient que li sembla interessant aquesta 
proposició, que podria semblar supèrflua d'entrada i, de fet, ho hauria de ser en 
el món de la política i, més encara, en el món de la representació ciutadana, 
que en aquest cas és el dels regidors de l'Ajuntament de Manresa. 
Evidentment, hauria de ser una tautologia i, agafant el viarany de l'Hel.lenisme 
que ha introduït el senyor Teixeiro quan ha parlat de Sísif i d'aquella pedra tan 
grossa que carregava muntanya amunt, des de Parmènides d'Elea fins a 
Aristòtil, passant per Plató o per Sòcrates, Pèricles en va fer una exhibició 
durant l'època clàssica de la polis d'Atenes, ha de dir que l'erística, que és l'art 
del convenciment, ha estat el que més han fet servir els polítics per aconseguir 
el seu objectiu: el poder, l'administració i la representació dels ciutadans, en 
aquest cas. 
De vegades, en aquest exercici d'erística i un cop aconseguit l'objectiu, 
s'obliden de les promeses que han fet i dels compromisos que han adoptat amb 
els ciutadans, uns dels quals es defineix amb el fantàstic mot "participació". 
Aquesta expressió, que també és del no sectarisme o, si es prefereix, del no 
practicar el racisme ideològic. Ho diu perquè moltes vegades el que els passa a 
tots, i no està acusant ningú en concret, és que, en alguns casos, potser portats 
per una mala interpretació de la seva tasca, i en altres, per una certa por, 
posen traves que no haurien de posar. 
Aquest és el sentit de la proposició, amb la qual es pretén que es trenqui la por 
dels regidors que tenen una representació política concreta, de participar en un 
moment determinat en uns actes concrets, més enllà d'aquesta condició de 
regidors o de titulars de càrrecs públics; sobretot en els actes o esdeveniments 
que organitzi, de forma específica, parcial o total, l'Ajuntament. 
Considera que això és de pura lògica i, per tant, gairebé no admet discussió. 
Però, tenint en compte que el GMCIU ha detectat durant els darrers mesos que 
en algun cas això no és ben bé així, ha volgut posar aquest accent i presentar 
aquesta proposició al Ple, perquè creu que és el lloc on s'ha de tractar aquest 
tema, sobretot perquè si moltes vegades s'ha de demanar als ciutadans de 
Manresa que participin, que s'obrin i, en definitiva, que facin de polítics de 
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veritat, la qual cosa significa participar en la construcció de la ciutat, malgrat 
que no hi hagi adscripció política, els regidors també han de donar exemple i la 
millor manera de fer-ho és trencant aquestes traves i participant plenament de 
tot el que puguin, els ho demanin o no. Això no significa que els regidors hagin 
d'estar per davant d'altres persones o que hagin de tenir preferència sobre 
ningú pel fet que sigui l'Ajuntament l'organitzador d'un acte determinat, ni 
tampoc que hagin de ser presents a tot arreu, però sí que, com a mínim, han de 
tenir aquesta capacitat. 
La redacció de la proposició pot conduir possiblement al que s'anomena en 
llenguatge jurídic "concepte jurídic indeterminat", quan es parla de l'excepció de 
les implicacions relacionades amb la política municipal de la ciutat, ja que, en el 
fons, tot és política. 
Si s'optés per la interpretació més àmplia, això seria un calaix de sastre, on 
podria cabre de tot, amb la qual cosa, aquesta proposició es convertiria en 
paper moll. Però és pràcticament impossible enumerar totes les situacions i, 
per tant, demana que aquesta proposició s'apliqui sota el principi de la bona 
fides, és a dir, la bona fe, el qual, no tan sols ha d'informar l'actuació dels 
regidors i de l'equip de govern a l'hora d'interpretar un text, sinó també en  
termes generals, tant si són regidors, com si no ho són. 
Per això, en aquest sentit, demanant un exercici de bona fe i intentant llimar 
totes les aspreses i totes les traves, demana el vot afirmatiu a la proposició.  
 
El senyor Empez i García inicia la seva intervenció manifestant que l'equip de 
govern votarà afirmativament la proposició, ja que comparteix la filosofia de la 
seva argumentació, però també voldria demanar al grup proponent que faci una 
reflexió que vagi més enllà d'aquests arguments. És ben cert que tots els 
regidors d'aquest Ajuntament tenen una important formació professional, la 
qual cosa es reconeix i cal continuar reconeixent-ho, però no és menys cert que 
la condició de regidor suposa també una responsabilitat molt important.  
L'equip de govern considera que cada regidor hauria de saber escollir el tipus 
de participació en cada acte que organitza la institució municipal i entendre 
que, com a regidor, no només serveix la ciutat, sinó que també representa els 
interessos d'una opció política, que és legítima.  
Malgrat tot, creu que caldria afegir que cadascú, en la seva condició de regidor 
o regidora d'aquest Ajuntament, ha de saber valorar en cada moment si la 
participació en un acte determinat és compatible amb els seus principis. 
 
Sotmesa a votació la proposició, s'aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents.  
 
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
L'alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència dels quatre 
assumptes sobrevinguts presentats, la qual 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. 
 



 132

L'alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels dictàmens sobrevinguts 
número 8.1 i 8.2. 
 
8.1  PRORROGAR, PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE L'1 DE GENER I 

EL 31 DE DESEMBRE DE 2000, LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA 
DEL SERVEI DE NETEJA DEL PRIMER GRUP DE DEPENDÈNCIES 
MUNICIPALS, ADJUDICADA A L'ENTITAT MERCANTIL SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE ENTRETENIMIENTO Y LIMPIEZA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde del dia 14 de desembre de 
1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que el proper 31 de desembre de 1999 finalitza la concessió 
administrativa del servei de NETEJA DEL  PRIMER GRUP DE 
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, adjudicat a favor de l’entitat mercantil 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE ENTRETENIMIENTO Y LIMPIEZA. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals estan actualment elaborant una nova 
proposta de condicions tècniques que cal tenir en compte per a un nou 
contracte, no havent finalitzat hores d’ara aquest estudi. 
 
Donat l’interès municipal en aprovar la pròrroga forçosa de l’actual concessió, 
pel període de temps comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2000 
(ambdós inclosos), a l’efecte de garantir la continuïtat en la prestació del servei, 
d’acord amb l’informe emès pel cap del Subservei d’Obres i Manteniments amb 
el conforme del cap del Servei d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública en data 
10 de desembre de 1999. 
 
De conformitat amb la clàusula 3a que regeix la concessió administrativa del 
servei. 
 
Com alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al ple de la 
corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Prorrogar pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre 
de 2000 (ambdós inclosos), la concessió administrativa del servei de NETEJA 
DEL PRIMER GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, adjudicada a favor 
de l’entitat mercantil SOCIEDAD ANÓNIMA DE ENTRETENIMIENTO Y 
LIMPIEZA (A-08227860  - carrer Ramon Turró, 145 – 08005 de Barcelona). 
 
SEGON. Facultar al senyor alcalde president per a la signatura de la 
documentació necessària per a l’acompliment de l’expedient." 
 
8.2 PRORROGAR, PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE L'1 DE GENER I 

EL 31 DE DESEMBRE DE 2000, LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA 
DEL SERVEI DE NETEJA DEL SEGON GRUP DE DEPENDENCIES 
MUNICIPALS, ADJUDICADA A L'ENTITAT MERCANTIL SERVICIOS 
ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. 



 133

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde del dia 14 de desembre de 
1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que el proper 31 de desembre de 1999 finalitza la concessió 
administrativa del servei de NETEJA DEL  SEGON GRUP DE 
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, adjudicat a favor de l’entitat mercantil 
SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals estan actualment elaborant una nova 
proposta de condicions tècniques que cal tenir en compte per a un nou 
contracte, no havent finalitzat hores d’ara aquest estudi. 
 
Donat l’interès municipal en aprovar la pròrroga forçosa de l’actual concessió, 
pel període de temps comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2000 
(ambdós inclosos), a l’efecte de garantir la continuïtat en la prestació del servei, 
d’acord amb l’informe emès pel cap del Subservei d’Obres i Manteniments amb 
el conforme del cap del Servei d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública en data 
10 de desembre de 1999. 
 
De conformitat amb la clàusula 3a que regeix la concessió administrativa del 
servei. 
 
Com alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, proposo al ple de la 
corporació l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Prorrogar pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre 
de 2000 (ambdós inclosos), la concessió administrativa del servei de NETEJA 
DEL SEGON GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, adjudicada a favor de 
l’entitat mercantil SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. (A-08350621  
- carrer Acer, 30-32 – 08038 de Barcelona). 
 
SEGON. Facultar al senyor alcalde president per a la signatura de la 
documentació necessària per a l’acompliment de l’expedient." 
 
El senyor Caballo i Molina comença la seva intervenció amb l'explicació del 
primer dictamen, que fa referència a la finalització de la concessió del servei de 
neteja del primer grup de dependències municipals, adjudicada a favor de 
l'entitat mercantil Sociedad Anónima de Entretenimiento y Limpieza (SAEL). La 
data d'aquesta finalització és el 31 de desembre de 1999. 
Els serveis tècnics municipals estan elaborant una nova proposta de plec de 
condicions per al nou contracte i, per garantir la continuïtat del servei, es 
proposa la pròrroga de la concessió pel període comprès entre l'1 de gener i el 
31 de desembre del 2000. Per la seva part, l'empresa concessionària ha 
manifestat la seva conformitat respecte a la pròrroga. 
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El segon dictamen tracta del mateix tema i en els mateixos termes, però en 
aquest cas, l'empresa concessionària és Servicios Especiales de Limpieza, 
S.A.  
 
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que el GMCIU votarà negativament 
aquest dos dictàmens, bàsicament per un concepte que és molt clar i que 
consisteix en el següent: es tracta de dues concessions que, en conjunt, tenen 
un valor aproximat de 124 milions de pessetes l'any. Hi ha un informe tècnic en 
el qual es diu que el servei d'inspecció no ha donat el seu suport, i ell, amb la 
lectura de l'informe ha entès el que va passar amb la baixa de l'inspector, però 
creu que seria bo que, sobretot, en el cas d'una pròrroga d'un conveni d'aquest 
tipus, respecte el qual, pel que es veu, s'ha d'elaborar i aprovar el plec de 
clàusules, almenys durant l'any en curs, es designés o contractés una persona 
que fes el servei d'inspecció d'aquestes concessions, tenint en compte que no 
s'està parlant de pocs diners, sinó de més de 100 milions de pessetes.  
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens sobrevinguts número 8.1 i 8.2,  
s’aproven per 14 vots afirmatius (10 GMS, 1 GMIC-V i 3 GMERC) i 10 vots 
negatius (8 GMCIU i 2 GMPP). 
 
8.3 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL DE 787.424 PTES. A 

FAVOR DE L'ASSEMBLEA LOCAL DE LA CREU ROJA 
ESPANYOLA, PELS SERVEIS DE TRASLLATS SOCIALS 
ADAPTATS, REALITZATS DURANT DIVERSOS MESOS DE L'ANY 
1999. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Serveis Socials 
del dia 16 de desembre de 1999 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Durant l’exercici de 1999 s’han devengat obligacions a càrrec d’aquest 
Ajuntament que per diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades. 
 
En conseqüència d’això, el Regidor de Serveis Socials i Ensenyament  que 
subscriu, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1r.- Reconèixer, a l’emparament d’allò que disposa l’article 23.1 e) del Reial 
Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de 
desembre i 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial 
a favor dels creditors que a continuació es relacionen pels deutes acreditats i 
informats pel responsable del Servei. 
 

ORGANISME, ENTITAT 
O INDUSTRIAL 

CONCEPTE PESSETES 

 
ASSEMBLEA LOCAL DE 
CREU ROJA ESPANYOLA 
MANRESA 
CIF. Q-2866001-GL 

 
 
Trasllats socials adaptats realitzats 
durant el mes de maig de 1999 
(AMPANS) 102.424
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" 

 
Trasllats socials adaptats realitzats 
durant el mes de juny de 1999 
(AMPANS) 127.136,-

 
" 

 
Trasllats socials adaptats realitzats 
durant el mes de juliol de 1999 
(AMPANS) 143.576,-

 
" 

 
Trasllats socials adaptats realitzats 
durant el mes de setembre de 1999 
(AMPANS) 144.672,-

 
" 

 
Trasllats socials adaptats realitzats 
durant el mes d'octubre de 1999 
(AMPANS) 131.520,-

 
" 

 
Trasllats socials adaptats realitzats 
durant el mes de novembre de 1999 
(AMPANS) 138.096,-

 
787.424,-

" 
 
El senyor Mora i Villamate explica que al llarg d'aquests darrers mesos s'han 
anat aprovant diversos reconeixements de crèdit relatius al tema del transport 
adaptat, ja que, com és sabut, l'Ajuntament de Manresa va haver d'assumir 
aquest servei. Fins ara, tots els que s'han aprovat corresponien al transport 
adaptat a centres de dia i el d'avui fa referència al transport adaptat dins de les 
instal.lacions de Manresa cap a les d'AMPANS.  
Ell hauria volgut que aquest dictamen se sotmetés al tràmit habitual d'informe 
de la Comissió Informativa, però no ha estat possible a causa d'un error 
administratiu, per la qual cosa demana disculpes.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents. 
 
8.4 MOCIÓ DEL GMPP SOBRE MODIFICACIÓ DEL TEXT DEL CAPÍTOL 

IV ARTICLE 4-BIS, PUNT 5 DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3, 
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL.LACIONS I OBRES. 

 
El secretari dóna compte de la moció del dia 16 de desembre de 1999 que, 
transcrita, diu el següent: 
 
"Atès que l'Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost sobre Construccions, 
Instal.lacions i Obres en el seu Capítol IV, article 4-bis, punt 5, especifica que: "La 
concessió de les bonificacions regulades als apartats anteriors correspondrà al 
Ple de la Corporació, a sol.licitud del subjecte passiu realitzada simultàniament 
amb la sol.licitud de la llicència, previ expedient en el que s'acreditaran les 
circumstàncies que la justifiquen." 
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Atès que el fons de l'article 4-bis té com a finalitat l'incentiu de la rehabilitació de 
les vivendes, en principi i fonamentalment del Nucli Antic com de la resta de la 
ciutat. 
 
Atès que algunes sol.licituds han hagut d'ésser denegades, ja que formalment 
estaven fora de termini o bé per no ésser sol.licitades simultàniament amb la 
sol.licitud de la llicència. 
 
Proposem al Ple de la Corporació l'adopció del següent 
 
 
ACORD 
 
1r. Modificar el text del capítol IV, article 4-bis, punt 5 esmentat més amunt pel 
següent: "La concessió de les bonificacions regulades als apartats anteriors 
correspondrà al Ple de la Corporació, a sol.licitud del subjecte passiu realitzada 
simultàniament o en un termini màxim de tres mesos de la sol.licitud de la 
llicència, previ expedient en el que s'acreditarà les circumstàncies que la 
justifiquen." 
 
2n. Fer arribar el nou text modificat al Col.legi d'Arquitectes i Arquitectes Tècnics, 
al Col.legi d'Enginyers Industrials, al Gremi de Constructors i a les AAVV, per tal 
que ho puguin difondre i ésser assabentats per a l'ús correcte de la normativa." 
 
A continuació, el secretari dóna compte de l’esmena presentada pel GMS, 
GMERC i GMIC-V, respecte a la moció presentada pel GMPP, que, transcrita, diu 
el següent:  
 
"L'article 4-bis, punt 5 del Capítol IV de l'Ordenança Fiscal núm. 3 Reguladora 
de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres disposa: 
 
"La concessió de les bonificacions regulades als apartats anteriors 
correspondrà al Ple de la Corporació, a sol·licitud del subjecte passiu realitzada 
simultàniament amb la sol·licitud de la llicència, previ expedient en el que 
s'acreditarà les circumstàncies que la justifiquen". 
 
Atès que el fons de la norma reguladora d'aquestes bonificacions és el 
d'incentivar la rehabilitació d'habitatges i, no obstant, algunes sol·licituds han 
hagut de denegar-se per haver estat presentades fora de termini, això 
aconsella concedir un termini a partir de la sol·licitud de la llicència, per a la 
presentació de la sol·licitud de bonificació, als efectes de no perdre la 
possibilitat d'obtenir-la pel sol fet de no haver-la demanat precisament en el 
moment de sol·licitar la llicència. 
 
Atès, tanmateix, que la modificació corresponent cal adequar-la al procés 
general del tràmit de llicències i de l'acreditament de l'impost. 
 
Per tot això, proposem al Ple de la Corporació l'adopció del següent 
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ACORD 
  
Modificar el punt 1r. de la proposició presentada pel Grup Municipal del Partit 
Popular, en el sentit que 
 
 
 
 
ON DIU: 
 
1r. "Modificar el text del capítol IV article 4-bis punt 5 esmentat més amunt pel 
següent: "La concessió de les bonificacions regulades als apartats anteriors 
correspondrà al Ple de la Corporació, a sol·licitud del subjecte passiu, 
realitzada simultàniament o en un termini màxim de tres mesos de la sol·licitud 
de la llicència, previ expedient en el que s'acreditarà les circumstàncies que la 
justifiquen"".  
 
HAURIA DE DIR: 
 
1r. "Modificar el text de l'article 4-bis, punt 5, del capítol IV de l'ordenança núm. 
3 Reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, que 
tindria la següent redacció: 
 
La concessió de les bonificacions regulades als apartats anteriors correspondrà 
al Ple de la Corporació, a sol·licitud del subjecte passiu realitzada en qualsevol 
moment anterior a la concessió de la llicència i sempre en el termini mínim d'un 
mes des de la sol·licitud de la llicència esmentada". 
 
Es manté en els mateixos termes en què figura redactat el punt 2n. de la  
proposta presentada pel GMPP, que diu el següent: 
 
2n. Fer arribar el nou text modificat al Col.legi d'Arquitectes Tècnics, al Col.legi 
d'Enginyers Industrials , al Gremi de Constructors i a les Associacions de Veïns 
per tal que el puguin difondre i estiguin assabentats de l'ús correcte de la 
normativa." 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i diu que l'objectiu que pretén 
aconseguir el GMPP amb aquesta moció és, per una banda, possibilitar que es 
pugui sol.licitar simultàniament la bonificació en l'Impost sobre Construccions, 
Instal.lacions i Obres i la llicències d'obres, que és del 95% en el cas de les 
llicències del barri antic i del 50% en el de les llicències de la resta de la ciutat; i, 
per una altra banda, que els sol.licitants disposin d'un termini de tres mesos des 
de la sol.licitud de la llicència per demanar la bonificació corresponent. 
La causa d'això és el fet que s'ha donat algun cas en què s'ha hagut de denegar 
la sol.licitud de bonificació per estar fora de termini, ja que s'ha de demanar 
simultàniament a la llicència d'obres.  
El GMPP ha presentat aquesta proposició perquè creu que cal fomentar la 
rehabilitació del barri antic, respecte a la qual cosa, creu que tots hi estan d'acord.  
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Malgrat això, tenint en compte que en l'informe dels Serveis Financers es diu que 
no és possible establir el termini de tres mesos, sinó que ha de ser d'un mes, el 
GMPP retira la seva proposició i dóna suport a l'esmena presentada per l'equip 
de govern.  
 
El senyor Teixeiro i Macipe intervé dient, en to simpàtic, que ha de reconèixer 
que Zeus li ha atorgat el privilegi de tancar el darrer Ple del mil.leni i vol aprofitar-
ho, ja que podria arribar a tenir valor històric en algun moment. 
Pel que fa al fons de la qüestió, agraeix la iniciativa que ha tingut el senyor 
Javaloyes respecte a aquest tema en la Comissió Informativa d'Hisenda i, 
efectivament no és possible aplicar el termini de tres mesos que demana el 
GMPP en la seva proposició, pel greuge comparatiu que podria suposar respecte 
a altres situacions la concessió d'aquest període, que serà d'un mes per als casos 
de llicències d'obres menors i tres mesos o més per als de llicències d'obres 
majors. 
 
L'alcalde pregunta al senyor Javaloyes si el GMPP manté la seva postura de 
retirar la seva proposició. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta respon que el GMPP retira la seva proposició i 
accepta l'esmena presentada per l'equip de govern. 
 
Un cop retirada la proposició presentada pel GMPP pel mateix grup proponent, 
l'alcalde sotmet a votació l'esmena presentada pel GMS, GMERC i GMIC-V,  la 
qual s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per tant, amb el quòrum 
que determina l'article 47.3.h) de la Llei 7/1985 i l'article 112.3.j) de la Llei 8/1987.   
 
9. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS 
 
No se'n presenten, no se'n formulen.  
 
Un cop tractats ja tots els assumptes, l’alcalde desitja a tots els presents un 
Bon Nadal, una bona centúria i un bon mil.leni i aixeca la sessió quan són les 2 
hores i 5 minuts del dia 21 de desembre de 1999, 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
 


