
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 22 
de febrer del 2000. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es 
relacionen, per celebrar la sessió número 3 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 
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El president obre la sessió a les 20 hores i 10 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 LES ACTES ANTERIORS 
 
Es pregunta si cap membre de la Corporació ha de formular alguna observació 
a les actes de les sessions corresponents als dies 20 de desembre de 1999 i 
17 de gener del 2000, la còpia de les quals s’ha distribuït juntament amb la 
convocatòria d'aquesta sessió. 
 
Donat que no es formula cap observació en relació al seu contingut, es 
consideren i es declaren aprovades per unanimitat dels 25 membres presents, 
les actes de les sessions corresponents als dies 20 de desembre de 1999 i 17 
de gener del 2000, sense cap modificació. 
 
2. QÜESTIONS PRÈVIES 
 
2.1 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE 

GOVERN DE LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS 
ADOPTATS PER LA COMISSIÓ DE GOVERN EN LES SEVES 
SESSIONS NÚM. 2, 3, 4, 5 i 6 CORRESPONENTS ALS DIES 10, 17, 
24 I 31 DE GENER I 7 DE FEBRER DEL 2000, RESPECTIVAMENT, 
PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES D’AQUESTES SESSIONS 
S’HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS, EN 
ELS TERMES DE L’ART. 22.2 a) DE LA LLEI 7/85, DE 2 D’ABRIL I 
ELS ART. 104 I 113, 1, b) DEL RD 2568/86, DE 28 DE NOVEMBRE. 

 
Per assentiment dels presents, queden assabentats del contingut dels acords 
adoptats per la Comissió de Govern en les seves sessions núm. 2, 3, 4, 5 i 6 
corresponents als dies 10, 17, 24 i 31 de gener i 7 de febrer del 2000, 
respectivament, pel repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha 
efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la 
Llei 7/85, de 2 d’abril i els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 2568/86, de 28 de 
novembre. 
 
2.2 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE 

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

 
Es posen a disposició dels regidors i regidores els decrets dictats per l’Il.lm. 
senyor alcalde-president i els seus delegats, des de l’anterior donació de 
compte, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 
42 i 104 del RD 2.568/86, de 28 de novembre.  
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2.3 DONAR COMPTE DE TRES ESCRITS QUE JUSTIFIQUEN RECEPCIÓ 
DE L'ACORD ADOPTAT PEL PLE DE LA CORPORACIÓ EN SESSIÓ 
DEL DIA 15 DE NOVEMBRE DE 1999, REFERENT A LA 
IMPLANTACIÓ DE REGIONS O VEGUERIES. 

 
El secretari dóna compte dels escrits del senyor Luis de Grandes Pascual, 
portaveu del Grup Parlamentari Popular, del dia 13 de desembre de 1999; de la 
senyora Mercè del Rio, del Gabinet del President, del Departament de la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya, del dia 14 de desembre de 1999; i del 
senyor Joan Rigol i Roig, president del Parlament de Catalunya, del dia 14 de 
gener del 2000. 
 
2.4 DONAR COMPTE DE DOS ESCRITS QUE JUSTIFIQUEN RECEPCIÓ 

DE L'ACORD ADOPTAT PEL PLE DE LA CORPORACIÓ EN SESSIÓ 
DEL DIA 20 DE DESEMBRE DE 1999, REFERENT A LA LLEI 
D'ESTRANGERIA. 

 
El secretari dóna compte dels escrits del senyor Luis de Grandes Pascual, 
portaveu del Grup Parlamentari Popular, del dia 11 de gener del 2000; i del 
senyor Juan José Laborda Martín, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, del 
dia 10 de gener del 2000. 
 
2.5 DONAR COMPTE D'UN ESCRIT QUE JUSTIFICA RECEPCIÓ DE 

L'ACORD ADOPTAT PEL PLE DE LA CORPORACIÓ EN SESSIÓ DEL 
DIA 20 DE DESEMBRE DE 1999,  REFERENT A LA DEFENSA DEL 
DRETS DEMOCRÀTICS DEL POBLE SAHARAUÍ. 

 
El secretari dóna compte de l'escrit de la senyora Carme Alcoriza, directora del 
Gabinet del President, del Departament de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya, del dia 2 de febrer del 2000. 
 
2.6 DONAR COMPTE DEL DECRET DEL PRESIDENT DE L'ÀREA DE 

SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DE DATA 28-1-00, 
SOBRE CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL A TEMPS PARCIAL, 
DEL SENYOR SANTIAGO PERRAMON PIÑA, COM TÈCNIC 
AUXILIAR DE GESTIÓ ESPECIALITZADA. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que per decret de data 14-1-2000 es va atorgar llicència per assumptes 
propis, sense retribució, pel període comprès entre el dia 1 de febrer i fins al 30 
d’abril de 2000, al senyor Xavier Rodríguez Tierno, tècnic auxiliar de gestió 
especialitzada, únic responsable d’instal.lacions esportives. 
 
Atès que les especials característiques d’aquest lloc de treball fan que sigui 
imprescindible substituir-lo per assegurar el correcte funcionament de les 
instal.lacions esportives de gestió directa. 
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Atès l’informe emès per la cap de Servei dels Serveis d’Acció Ciutadana en el 
que proposa que s’efectuï la substitució del senyor Rodríguez durant el període 
abans esmentat. 
 
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de treball és laboriosa i 
requereix pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en 
aquest cas, donada la urgència. 
 
Atesa la proposta de contractació del senyor Santiago Perramon i Piña, per ser 
persona que ha estat col.laborant a la unitat d’esports per mitjà d’un contracte 
per treballs específics, concrets i no habituals, com a coordinador d’un 
programa de manteniment i jardineria de les instal.lacions esportives municipals 
de gestió directa, que ha realitzat de manera satisfactòria i que li ha permès 
conèixer l’ús i gestió de les instal.lacions. 
 
Atès el que disposa el Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es 
desenvolupa l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors en matèria de contractes 
de durada determinada, que en el seu article 1 c) preveu que es podran 
realitzar contractes de durada determinada per a substituir a treballadors amb 
dret a la reserva del lloc de treball. 
 
Atès que de conformitat amb l’article 4 de l’abans esmentat decret, el contracte 
d’interinitat és el que se celebra per a substituir a un treballador amb reserva de 
lloc de treball pel mateix temps en que duri l’absència del treballador substituït. 
 
Joan Canongia i Gerona, president de l’Àrea de Serveis Centrals i Promoció 
Econòmica, a proposta del senyor José Luís Irujo i Fatuarte, tinent d’alcalde, 
regidor delegat d’Administració, en virtut de la delegació conferida pel senyor 
alcalde president, mitjançant decret de data 20 de juliol de 1999, 
 
RESOLC 
 
1r.- Contractar, en règim laboral a temps parcial de durada determinada 
d’interinitat i pel procediment de màxima urgència, al senyor SANTIAGO  
PERRAMON PIÑA  (DNI 39349856-F) per tal de realitzar funcions de tècnic 
auxiliar de gestió especialitzada, amb una jornada de 23 hores setmanals, pel 
període comprès entre el dia  1 de febrer i fins al 30 d’abril de 2000, període 
durant el qual el titular del lloc de treball senyor Xavier Rodríguez Tierno 
gaudirà d’una llicència per assumptes propis, i per les retribucions següents: 
 
Sou mensual  .............................................................. 120.000,- PTA
Paga extraordinària de Nadal  ........................................ 120.000,- PTA
Paga extraordinària d’estiu  ........................................... 120.000,- PTA
 
Les pagues extraordinàries s’entenen en la part proporcional que 
corresponguin. 
 
2.- La contractació del senyor Perramon s’efectua de conformitat amb el que 
disposen els art. 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 16 
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de maig, l'art. 4 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que regula la 
contractació d'interinitat per substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc 
de treball, així com el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
 
3.- Donar compte al Ple del present decret i publicar la present contractació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya." 
 
2.7 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 9-2-00, 

PEL QUAL ES MODIFICA EL DECRET DE DATA 22-12-99,  QUE 
APROVA LES MESURES DE SEGURETAT DE NIVELL BÀSIC 
RELATIVES ALS FITXERS AUTOMATITZATS DE DADES DE 
CARÀCTER PERSONAL QUE AQUEST AJUNTAMENT TÉ 
REGISTRATS A L'AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE DADES. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que la disposició addicional segona, 2, de la Llei Orgànica 5/1992, de 29 
d’octubre, de regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter 
personal (BOE núm. 262, de 31 d’octubre), concedia un any des de l'entrada en 
vigor a partir del 31 de gener de 1993, perquè les institucions públiques 
responsables d’arxius automatitzats ja existents, adoptessin una disposició 
relativa a la seva regulació o adaptessin a la nova normativa les resolucions 
preexistents. Posteriorment, el Reial decret llei 20/1993, de 22 de desembre, 
(BOE núm. 310, de 28 de desembre), va prorrogar per sis mesos el termini d'un 
any establert en aquella disposició addicional.  
 
Vist que l’alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, en data 26-7-94, va 
dictar una resolució en la qual s’aprovava la regulació dels fitxers automatitzats 
de dades de caràcter personal d'aquest Ajuntament, que va ser modificada per 
resolució de data 15-2-95. 
 
Atès que l'entrada en vigor del Reial decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que 
continguin dades de caràcter personal, estableix  per a les administracions que 
tinguin fitxers informatitzats registrats a l'Agència de Protecció de Dades, 
l’obligatorietat  d'elaborar documents de seguretat. 
 
Atès que l'esmentada disposició preveu l'establiment de nivells de seguretat 
diferents i, en relació a aquests nivells, terminis diversos per a procedir a la 
seva aprovació. 
 
Tenint en compte que la normativa de referència estableix com a dia límit per a 
l'aprovació dels documents de seguretat de nivell bàsic, el dia 29 de desembre 
de 1999; per als documents de seguretat de nivell mig, el dia 29 de juny del 
2000; i per als documents de seguretat de nivell superior el dia 29 de juny del 
2001. 
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Vist l’article 8 del Reglament aprovat pel Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, 
que preveu que el responsable del fitxer elabori i implanti les normatives de 
seguretat mitjançant documents d’obligat compliment pel personal amb accés a 
les dades automatitzades de caràcter personal i als sistemes d’informació. 
 
Atès que com a conseqüència de l’aprovació del document de mesures de 
seguretat de nivell bàsic, relatives als fitxers automatitzats de dades de caràcter 
personal, dictat per decret d’alcaldia de data 22 de desembre de 1999, s’ha vist 
la necessitat d’ampliar l’abast de la consulta bàsica a d’altres departaments 
d’aquest consistori pel que fa als fitxers de dades de l’Arxiu del padró municipal  
i l’Arxiu de personal. 
 
Per tot això, com a alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, en ús de les 
atribucions que em confereixen els arts. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, article 
51 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, art. 10 del Reglament Orgànic Municipal i 
demés disposicions concordants d’aplicació, 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Modificar la resolució dictada per aquesta alcaldia, amb data 22-12-
1999, que aprovava el document que conté les mesures de seguretat de nivell 
bàsic relatives als fitxers automatitzats de dades de caràcter personal que 
aquest Ajuntament té registrats a l'Agència de Protecció de Dades, en el sentit 
d’ampliar l’autorització de la consulta bàsica per personal autoritzat, 
concretament els fitxers del PADRÓ. Arxiu del padró municipal i el de 
PERSONAL. Arxiu de personal: 
 
PADRÓ. Arxiu del padró municipal 
 
L’apartat 3a) quedarà redactat de la forma següent: 
 
“3.a) Funcions i Obligacions del personal vinculat amb els processos. 
 
El personal vinculat amb els processos de tractament de dades d'aquest arxiu 
(usuaris), serà el que estigui adscrit a dependències o serveis municipals, que 
necessitin realitzar tasques de consulta de l’arxiu per a poder desenvolupar les 
competències que tinguin legítimament atribuïdes  per la legislació vigent. 
 
Bàsicament, aquest personal serà l’adscrit als serveis següents: 
 
Secretaria General, Acció Ciutadana, Serveis Financers i Policia Local: 
 

Consulta bàsica del personal autoritzat que conegui el password facilitat pel 
cap del servei respectiu, i accés al segon nivell, només per a consulta, sota 
la responsabilitat del cap de servei. 
El personal de la Unitat de Serveis Estatals i Estadística gaudirà de la 
possibilitat de realitzar tractament de dades, a part de la consulta bàsica o 
qualificada que necessiti. 

 
Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, Alcaldia i Planificació i Coordinació: 
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Només consulta bàsica del personal autoritzat que conegui el password 
facilitat pel cap del servei respectiu.  

 
El personal d’aquestes dependències tindrà l’obligació de canviar els 
passwords de forma trimestral, d'acord amb el responsable de seguretat.” 
 
PERSONAL. Arxiu de personal 
 
Els apartats 2a) i 3a) quedaran redactats de la forma següent: 
 
“2a) Mesures, normes regles i procediments destinats a garantir el nivell de 
seguretat exigit pel Reglament. 
 
Aparició en la pantalla a l’inici del programa d'una caràtula d’advertiment en la 
qual hi figuri la bateria legal de protecció de les dades de caràcter personal 
configurada bàsicament per: 
 
La Constitució espanyola. 
La Llei 12/1989, de 9 de maig, de la Funció estadística pública. 
La Llei Orgànica 5/1992, de Protecció de les dades de caràcter personal.   
 
Definició de clau d’accés (password), per entrar a l’arxiu, que facilitarà, nom, 
cognoms i DNI, domicili i data de naixement, així com demés dades 
identificatives de la persona i del seu lloc de treball. 
 
Aquesta clau d’accés serà coneguda pel Tresorer, pel cap del servei de 
Planificació i Coordinació i pel responsable del fitxer, i el seu ús l’administrarà el 
personal autoritzat que serà l’assignat a les unitats adscrites als serveis de 
Tresoreria i de Recursos Humans, que ho necessitin pel correcte 
desenvolupament de les seves tasques relacionades amb les competències 
legítimament atribuïdes a l’Ajuntament per la legislació vigent concretades en 
les respectives unitats.” 
 
“3.a) Funcions i Obligacions del personal vinculat amb els processos. 
 
El personal vinculat amb els processos de tractament de dades d'aquest arxiu 
(usuaris), serà el que estigui adscrit a la Tresoreria municipal i a la Unitat de 
Recursos Humans. 
 
El personal d'aquestes dependències gaudirà de la possibilitat de realitzar 
tractament de dades, a part de la consulta bàsica o qualificada que necessiti. 
 
El personal d’aquestes dependències tindrà l’obligació de canviar els 
passwords de forma trimestral, d'acord amb el responsable del fitxer.” 
 
SEGON. - Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que tingui lloc." 
 
2.8 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 8-2-00, 

PEL QUAL ES DELEGA A LA COMISSIÓ DE GOVERN L'ATRIBUCIÓ 
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RELATIVA A L'ASSIGNACIÓ DE RETRIBUCIÓ COMPLEMENTÀRIA 
DEL PERSONAL FUNCIONARI O LABORAL DE L'AJUNTAMENT 
QUE S'ACULLI A LA JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA ANTICIPADA. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"L'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,  reguladora de les bases del règim 
local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, i l'article 52 de la Llei 8/1987, 
de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, estableixen que 
correspon a la Comissió de Govern les atribucions que l'alcalde o un altre òrgan 
municipal li deleguin o li atribueixin les lleis.  
 
L'article 13 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de 
gener, estableix que els òrgans de les diferents Administracions públiques 
podran delegar l'exercici de les competències que tinguin atribuïdes en altres 
òrgans de la mateixa Administració, amb les limitacions corresponents, que no 
afectin l'àmbit d'aquesta delegació. 
 
L'article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, modificada per la Llei 11/1999, de 
21 d'abril, preveu la potestat de l'alcalde en relació a la delegació de les seves 
atribucions, pel que fa al punt g) de l'article esmentat, relatiu a la distribució de 
les retribucions complementàries que no siguin fixes ni periòdiques.  
 
El Ple de la Corporació, en sessió del dia 17 de gener de 2000, va aprovar un 
dictamen relatiu als acords de retribucions de personal i modificació del catàleg 
de llocs de treball per a l'exercici de 2000,  l'apartat catorzè del qual diu que la 
Comissió de Govern fixarà, en el termini d'un mes des de l'aprovació del 
dictamen, la indemnització, amb caràcter de gratificació extraordinària, que 
tindran dret a percebre les persones que s'acullin a la jubilació voluntària 
anticipada, sempre que tinguin complerts els seixanta anys d'edat i reuneixin 
les condicions i els requisits establerts en el règim de la Seguretat Social. 
 
El secretari general accidental va emetre informe, en data 17 de gener de 2000, 
en el qual posa de manifest el següent: "Caldria que per part de l'Alcaldia, en 
un termini no superior a un mes des de l'aprovació d'aquest dictamen, en virtut 
d'allò que disposen els articles 21.1.g) i 21.3) de la Llei 7/1985, modificada per 
la Llei 11/1999, de 21 d'abril, s'adoptés la corresponent resolució de delegar a 
la Comissió de Govern la fixació de la retribució complementària no fixa ni 
periòdica, relativa a les gratificacions extraordinàries a percebre per un sola 
vegada pel personal funcionari o laboral de l'Ajuntament que s'aculli a la 
jubilació voluntària anticipada". 
 
Com a alcalde president de l'Ajuntament de Manresa, en ús de les atribucions 
conferides per l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
del règim local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril,  
 
RESOLC 
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Primer. Modificar el Decret dictat  per l'alcalde president, de data 7 de juliol de 
1999, en el sentit d'afegir-hi un nou apartat amb el contingut següent: "Delegar 
a la Comissió de Govern l'exercici de la competència relativa a l'assignació de 
la retribució complementària no fixa ni periòdica corresponent a les 
gratificacions extraordinàries a percebre per una sola vegada pel personal 
funcionari o laboral de l'Ajuntament que s'aculli a la jubilació voluntària 
anticipada". 
 
Segon. Donar compte d'aquest Decret al Ple de la Corporació en la primera 
sessió que tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, 
de 28 de novembre. 
 
Tercer. Donar compte d'aquest Decret a la Comissió de Govern, per al seu 
coneixement i acceptació de la delegació conferida , conforme a allò que 
disposa l'art. 114.1 del ROF. 
 
Quart. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment i als efectes d'allò disposat a l'art. 44.2 del ROF, en concordança 
amb l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú." 
 
2.9 DONAR COMPTE DEL DECRET DEL PRESIDENT DE L'ÀREA DE 

SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA, DE DATA 3-2-00, 
SOBRE CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL A TEMPS PARCIAL, 
DE LA SENYORA MERCEDES SOLER SANTANDREU, PER TAL DE 
REALITZAR FUNCIONS DE DIPLOMADA EN INFERMERIA DE 
SALUT COMUNITÀRIA. 

 
Vist el decret que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que la treballadora d’aquest Ajuntament senyora Cristina Lliró i Morell, 
diplomada en infermeria de salut comunitària que fins l’any passat estava 
adscrita a la unitat de Salut on participava en el programa d'exàmens de salut 
escolar, ha passat a realitzar les funcions de tècnica de solidaritat a partir del 
mes de gener de 2000.  
 
Atès que un cop reestructurades les tasques de cada un dels professionals de 
la unitat de Salut, s’ha vist la necessitat de comptar amb el suport d’un 
professional d’infermeria a temps parcial per poder executar els exàmens de 
salut a tots els centres d’ensenyament. 
 
Atès l’informe emès per la cap de Servei dels Serveis d’Acció Ciutadana en el 
que demana que es duguin a terme les gestions necessàries per tal de 
contractar a una persona per donar suport a la unitat de Salut durant un 
període de tres mesos.  
 
Atès que la tramitació per a la provisió d'aquest lloc de treball és laboriosa i 
requereix pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en 
aquest cas, donada la urgència. 
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Atesa la proposta de contractació de la senyora Mercedes Soler Santandreu, 
donat que ja ha realitzar pràctiques a la unitat de Salut dins el programa 
esmentat.  
 
Atès l’art. 16 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, que preveu la possibilitat 
de contractar personal laboral per a la realització de tasques específiques de 
caràcter temporal, sense que sigui necessària la inclusió del lloc en la relació 
de llocs de treball de l’entitat. 
 
Vist el que disposen els art. 12 i 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, modificat 
pel RD 8/97, de 16 de maig, l’art. 3 del RD 2720/98, de 18 de desembre, que 
preveu la possibilitat de concertar contractes eventuals en motiu d’acumulació 
de tasques encara que es tracti de l’activitat normal de l’empresa,  així com el 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al 
servei de les entitats locals. 
 
Joan Canongia i Gerona, president de l’Àrea de Serveis Centrals i Promoció 
Econòmica, a proposta del senyor José Luís Irujo i Fatuarte, tinent d’alcalde, 
regidor delegat d’Administració, en virtut de la delegació conferida pel senyor 
alcalde president, mitjançant decret de data 20 de juliol de 1999, 
 
RESOLC 
 
1r.- Contractar, en règim laboral a temps parcial de durada determinada 
eventual per circumstàncies de la producció i pel procediment de màxima 
urgència, a la senyora MERCEDES SOLER SANTANDREU  (DNI 39357464-
W) per tal de realitzar funcions de diplomada en infermeria de salut 
comunitària, amb una jornada de 16 hores setmanals, pel període comprès 
entre el dia  7 de febrer i fins al 6 de maig de 2000, i per les retribucions 
següents: 
 
Sou mensual  ................................................................ 91.286,- PTA
Paga extraordinària de Nadal  .......................................... 91.286,- PTA
Paga extraordinària d’estiu  ............................................. 91.286,- PTA
 
Les pagues extraordinàries s’entenen en la part proporcional que 
corresponguin. 
 
2.- La contractació de la senyora Soler s’efectua de conformitat amb el que 
disposen els art. 12 i 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 
16 de maig, l’art. 3 del RD 2720/98, de 18 de desembre, que preveu la 
possibilitat de concertar contractes eventuals en motiu d’acumulació de tasques 
encara que es tracti de l’activitat normal de l’empresa,  així com el Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei 
de les entitats locals. 
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3.- Donar compte al Ple del present decret i publicar la present contractació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya." 
 
3. ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I PROMOCÍÓ ECONÒMICA 
 
3.1 ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
3.1.1 APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE HA 

DE REGIR LA CONCESSIÓ D'ÚS PRIVATIU DEL BAR DEL CENTRE 
CÍVIC SELVES I  CARNER, A ADJUDICAR MITJANÇANT CONCURS 
PÚBLIC, I APROVAR L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde del dia 24 de gener del 2000 
que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que cal aprovar el plec de clàusules i l’expedient de contractació de la 
concessió administrativa d’ús privatiu del bar del centre cívic Selves i Carner. 
 
Atès que s'ha elaborat un nou plec de clàusules que ha de regir aquesta 
concessió administrativa d'ús privatiu de l'esmentat bar, a adjudicar mitjançant 
concurs. 
 
Vistos els informes emesos per la cap de serveis dels Serveis d’Acció 
Ciutadana en dates 3 de febrer de 1999 i 11 d’octubre de 1999, pels serveis 
tècnics d'Urbanisme en data 23 de novembre de 1999, pel cap dels Serveis 
Financers en data 19 de gener de 2000 i pel TMG de Contractació i Patrimoni 
en data 24 de gener de 2000. 
 
De conformitat amb el que preveuen els articles 202 de la Llei 8/1987, de 15 
d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i 53 i següents del Decret 
336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels 
ens locals, com a alcalde president accidental proposo al ple de la corporació 
l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Aprovar el plec de clàusules administratives que ha de regir la 
concessió d'ús privatiu del bar del centre cívic Selves i Carner, a adjudicar 
mitjançant concurs públic. 
 
SEGON. Sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies, el plec de 
clàusules administratives aprovat en el punt anterior, mitjançant anunci a 
publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la 
corporació, a l'efecte que es puguin formular les reclamacions i al·legacions que 
es considerin oportunes. 
 
TERCER. Aprovar l'expedient de contractació de la concessió administrativa 
d'ús privatiu del bar del centre cívic Selves i Carner, per un període de 2 anys i, 
de forma simultània, aprovar la convocatòria del concurs, si bé l'anunci de 
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licitació s'ha d'ajornar fins que hagi transcorregut el termini d'informació pública 
del plec de clàusules sense reclamacions o al·legacions, d'acord amb allò que 
preveu l'article 66.2 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per 
Decret 336/1988, de 17 d'octubre. 
 
QUART. Facultar el senyor alcalde per a la signatura de la documentació 
necessària per a l'acompliment de l'expedient." 
 
El senyor Fontdevila i Subirana inicia la seva exposició dient que es tracta de 
la proposta d'aprovació del plec de clàusules administratives, que se sotmetrà a 
informació pública, si s'aprova, i que té la finalitat de resoldre la situació del 
funcionament i de l'explotació del bar del centre cívic Selves i Carner, respecte 
el qual no es va renovar la concessió administrativa quan va finalitzar. 
S'han realitzat algunes obres d'adequació i, tenint en compte que l'Ajuntament 
considera que és un servei útil, donada la presència d'un nombre elevat de 
persones al centre cívic al cap de l'any, que es compta per desenes de milers, 
les quals, de vegades, han d'anar a buscar el servei de bar a l'exterior del 
centre cívic, l'equip de govern considera oportú convocar el concurs per a 
l'explotació del bar. 
 
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que el GMCIU votarà 
afirmativament el dictamen, per considerar el que es proposa com a una bona 
mesura. Creu que, dins del possible, s'hauria de fer extensiu als altres locals o 
espais municipals, que disposin de servei de bar. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
3.1.2 DELEGAR A LA COMISSIÓ DE GOVERN L'EXERCICI DE LES 

COMPETÈNCIES O ATRIBUCIONS PLENÀRIES RELATIVES A LES 
CONCESSIONS DE DRET FUNERARI SOBRE NÍNXOLS  I A LA 
CONSTITUCIÓ DE GARANTIA COMPLEMENTÀRIA PER 
INCREMENT DE L'IPC. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde del dia 7 de febrer del 2000 
que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que l'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, i l'article 52 de la llei 
8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, estableixen que 
correspon a la Comissió de Govern les atribucions que l'alcalde o un altre òrgan 
municipal li deleguin o li atribueixin les lleis, i alhora determina les atribucions 
reservades al Ple que no són delegables. 
 
Atès que l'article 13 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, 
de 13 de gener, estableix que els òrgans de les diferents Administracions 
públiques podran delegar l'exercici de les competències que tinguin atribuïdes 
en altres òrgans de la mateixa Administració, amb les limitacions 
corresponents, que no afectin l'àmbit d'aquesta delegació. 
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Atès que l'article 5 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per 
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, assenyala que els cementiris són béns de 
domini públic afectes al servei públic, i la seva utilització constitueix un ús 
privatiu del domini públic municipal, segons la definició establerta a l'article 57 
del mateix Reglament, subjecte a concessió administrativa d'acord amb l'article 
59. 
 
Atès que l'article 205 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local 
de Catalunya i l'article 60 del Reglament del patrimoni dels ens locals 
estableixen que els acords relatius a les concessions sobre béns de domini 
públic són competència del Ple, però es podran delegar en la Comissió de 
Govern. 
 
Vist l'escrit signat per la Cap dels Serveis d'Acció Ciutadana, de data 14-10-99, 
en el qual proposa que, amb la finalitat d'acomplir amb els objectius 
d'economia, celeritat i eficàcia, es facin els tràmits adients per tal que el Ple de 
la Corporació efectuï la delegació  de la resolució de determinats expedients 
relatius a Cementiri, a causa de tramitar-se cada mes una xifra elevada 
d'expedients diferents en aquesta matèria. 
 
Vist l'informe emès pel secretari general accidental, en data 7 de febrer de 
2000. 
 
Atès que l'article 55 de la Llei 8/1987 de la Llei esmentada, estableix que la 
delegació d'atribucions del Ple a favor de la Comissió de Govern requereix 
l'acord adoptat per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació. 
 
L'alcalde president, un cop informat aquest dictamen per la Comissió 
Informativa de Serveis Centrals i Promoció Econòmica, proposa al Ple de la 
Corporació l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Delegar a la Comissió de Govern, com a òrgan col.legiat, l'exercici de 
les competències o atribucions plenàries relatives a les concessions de dret 
funerari sobre nínxols, previstes al Reglament del cementiri municipal i de 
policia mortuòria. L'àmbit dels assumptes delegats es refereix als acords 
següents:  
 
a) Constitució de concessió temporal de dret funerari per cinc anys (article 12 

del Reglament). 
 
b) Constitució de concessió de dret funerari per 50 anys (article 10 del 

Reglament). 
 
c) Pròrrogues de concessions temporals per 5 anys (article 12 del 

Reglament). 
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Les facultats que es deleguen són les de resoldre respecte de cada un dels tres 
expedients esmentats, que estan previstes als articles citats del Reglament del 
cementiri municipal i de policia mortuòria. 
 
SEGON. Delegar a la Comissió de Govern, com a òrgan col.legiat, l'exercici de 
les competències o atribucions relatives a la constitució de garantia 
complementària per increment de l'IPC  per part de les persones o entitats 
adjudicatàries de contractes de concessió administrativa d'ús privatiu sobre 
béns de domini públic.  
 
TERCER. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment i als efectes d'allò que disposa l'art. 51.2 del ROF, en concordança 
amb l'art. 13.3 de la Llei 30/1992. 
 
De conformitat amb l'article 51.2 del ROF, ambdues delegacions tindran efectes 
des del dia següent al de la seva aprovació. 
 
QUART. Donar compte d'aquest dictamen a la Comissió de Govern, per al seu 
coneixement i acceptació de la delegació conferida, conforme a allò que 
disposa l'art. 114.1 del ROF." 
 
Donat que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde el sotmet 
directament a votació i s'aprova per unanimitat dels 25 membres presents i, per 
tant, amb el quòrum que determina l'article 55 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
3.1.3 DESAFECTAR COM A BÉ DE DOMINI PÚBLIC DESTINAT AL 

SERVEI PÚBLIC LA PARCEL·LA NÚM. 158 DEL POLÍGON 
INDUSTRIAL DE BUFALVENT I L'EDIFICACIÓ EXISTENT EN 
AQUESTA, PER QUALIFICAR-LO COM A BÉ PATRIMONIAL, I 
RECTIFICAR L'INVENTARI GENERAL CONSOLIDAT DE BÉNS, 
DRETS I OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde accidental del dia 3 de febrer 
del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist que aquest Ajuntament és propietari de la finca inscrita al tom 2102, llibre 
731 de Manresa, foli 51, finca 36.602, del Registre de la Propietat de Manresa 
amb la descripció següent: 

“PARCEL·LA NÚMERO 158: Porció de terreny edificable situada en el terme 
municipal de Manresa que comprèn la parcel·la assenyalada amb el número 158 

del Polígon Industrial “Bufalvent”, de figura 
irregular i de quatre mil vuit-cents 
cinquanta-dos metres, quaranta-nou 
decímetres quadrats de superfície. Afronta: 
al nord, amb la parcel·la número 155; a 
l’est, amb la parcel·la número 159; a l’oest, 
amb la parcel·la número 157; i al sud, amb 
vial del Polígon”. 
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Vist que l’esmentada finca es troba inscrita en l’inventari municipal de béns 
amb la qualificació jurídica de “bé de domini públic – servei públic”. 
 
Atès l’informe emès pels serveis tècnics municipals manifestant que: 
“L’esmentada parcel·la és classificada com a sòl urbà i qualificada com a zona 
industrial en edificació aïllada (clau 2.2d). Per raó d’aquesta qualificació, cal informar 
que la parcel·la no es troba destinada a la prestació de cap servei públic amb motiu de 
l’execució del planejament”. 
 
Vist que sobre aquesta nau per part de l’Ajuntament s’ha portat a terme la 
construcció d’una edificació destinada a nau industrial i sobre la qual ha estat 
emès un informe complementari per part del Cap de la Secció de Manteniments 
manifestant: 

“Que aquesta nau actualment no està destinada ni a magatzem ni com a nau 
dels serveis de manteniment, ja que aquests serveis es van instal·lar el mes de 
maig de 1998 a la nau que ocupava l’Escorxador Comarcal del Bages que va 
deixar de funcionar, situada al c/ Ramon Farguell del polígon de Bufalvent. 
L’espai del que disposen les unitats de manteniments és suficient com oficines, 
taller, magatzem de material i parc mòbil. Actualment, no es preveu cap 
ampliació de magatzem i les necessitats estan cobertes. 
Així doncs, la nau de referència cadastral 4184005, no resulta necessària com a 
servei municipal de magatzem de brigades de manteniments”. 

 
Vist que és intenció d’aquest Ajuntament procedir a la venda de la parcel·la i de 
l’edificació sobre aquesta construïda en funció de la seva innecessarietat, cal 
procedir a l’alteració de la qualificació jurídica de la finca. 
 
Vist que per aquests serveis jurídics municipals, en data de 10 d’agost de 1999, 
fou elaborat un informe proposant la instrucció d’un expedient destinat a la 
desafectació del bé de domini públic destinat al servei públic que constitueix la 
parcel·la núm. 158 del polígon industrial de Bufalvent i l’edificació existent en 
aquesta per a qualificar-lo com a bé patrimonial, motivant aquesta proposta en 
les consideracions següents: 
a) Que l’article 81.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 

règim local, disposa: 
“La alteración de la calificación jurídica de los bienes de las Entidades locales 
requieren expediente en el que se acrediten su oportunidad y legalidad”. 
 

b) Que l’article 20 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals disposa: 
Article 20  
20.1 L'alteració de la qualificació jurídica dels béns dels ens locals requereix un 

expedient en el qual s'acreditin l'oportunitat i la legalitat del canvi d'afectació. 
20.2 L'expedient l'ha de resoldre el ple de l'ens local respectiu, amb la informació 

pública prèvia de 15 dies, mitjançant un acord adoptat amb el vot favorable 
de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, en el cas que 
comporti la desafectació de béns de domini públic o comunal. 

20.3 En el cas que hi hagi persones naturals o jurídiques titulars de drets o 
interessos legítims, personals i directes, que puguin resultar afectades, s'han 
de considerar interessades en el procediment, i poden comparèixer en 
l'expedient. L'ens local les pot requerir per tal que hi compareguin si en 
coneixen alguna en aquestes circumstàncies. 



 16

c) Que en idèntic sentit es pronuncia l’article 188 de la Llei 8/1987, de 15 
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya. 

d) Que, per tant, es requereix la formulació d’un expedient on s’acrediti 
l’oportunitat i la legalitat del canvi d’afectació, la informació pública prèvia 
durant el termini mínim de vint dies i que l’acord sigui pres pel Ple municipal 
amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels seus 
membres. 

e) Que l’expedient acreditatiu de l’oportunitat i la legalitat del canvi d’afectació 
per a procedir a la informació pública prèvia es pot considerar complert 
amb els informes que han quedat indicats i el present informe. 

 
Vist que per aquesta Alcaldia, en data de 17 de setembre de 1999, fou dictat 
Decret amb la resolució següent: 

1r.- INSTRUIR EXPEDIENT per a la desafectació del bé de domini públic destinat al 
servei públic que constitueix la parcel·la núm. 158 del polígon industrial de 
Bufalvent i l’edificació existent en aquesta per a qualificar-lo com a bé 
patrimonial. 

2n.- EXPOSAR AL PÚBLIC el pertinent expedient de desafectació mitjançant 
publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província per tal 
que es puguin presentar al·legacions i observacions durant el termini de vint 
dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci, segons el que 
disposen l’article 20, .2 i .3, del Reglament de patrimoni dels ens local, 
aprovat per Decret 336/1998, de 17 d’octubre, i l’article 49 del Decret 
144/1994, de 14 de juny, pel qual es regulen i s’adeqüen, d’acord amb la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, els procediments reglamentaris que afecten les 
matèries de règim local, entre d’altres, i que modifica la disposició 
reglamentària anterior. 

 
Vist que l’esmentat anunci fou publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 
276, corresponent al dia 18 de novembre de 1999, havent transcorregut el 
termini de vint dies sense que hagin estat presentades reclamacions o 
al·legació o observacions. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’aquesta Alcaldia manifestant: 
a) Que de conformitat al que preveu l’article 22 .2, lletra p), de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les bases del règim local, constitueix una competència del 
Ple municipal “la alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio 
público”. 

b) Que en el mateix sentit de fixar la competència del Ple municipal es pronuncia 
l’article 188 .5 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de 
Catalunya, que disposa que “la resolució dels expedients d'alteració de la 
qualificació jurídica dels béns dels ens locals correspon al ple”. 

c) Que l’article 26 .1 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals, disposa que “si el bé de domini públic o 
comunal és desafectat i qualificat de patrimonial, s'ha de rectificar l'inventari de 
béns i s'ha d'inscriure al Registre de la Propietat”, trobant-se aquesta finca ja 
inscrita en el Registre de la Propietat de Manresa. 

 
Vist que l’informe emès pels serveis jurídics finalitza proposant que, prèvia la 
intervenció corresponent i informe de la comissió informativa d’hisenda, pel Ple 
municipal s’adopti l’acord de desafectació del bé i de modificació de l’ Inventari 
General consolidat de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament. 
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Aquesta Alcaldia–Presidència, pels motius de fet i fonaments de dret que han 
quedat exposats, ha de proposar al Ple municipal l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1r.- DESAFECTAR com a bé de domini públic destinat al servei públic la parcel·la 
núm. 158 del polígon industrial de Bufalvent i l’edificació existent en aquesta 
per a qualificar-lo com a bé patrimonial, segon preveuen els articles 20 i 
següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
del patrimoni dels ens locals, i 188 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i 
de règim local de Catalunya. 
 
2n.- RECTIFICAR L’INVENTARI GENERAL CONSOLIDAT DE BÉNS, DRETS I OBLIGACIONS 
de l’Ajuntament de Manresa, amb el canvi de qualificació de la parcel·la núm. 
158 del polígon industrial de Bufalvent i l’edificació existent en aquesta aprovat 
a l’anterior paràgraf, qualificant-se com a bé patrimonial, segons fitxa que 
s’adjunta." 
 
El senyor García i Comas pren la paraula i explica que es tracta d'una 
modificació de l'Inventari municipal respecte a una nau del polígon industrial de 
Bufalvent, que es va construir quan el magatzem de la unitat de Manteniment 
estava situat al lloc on hi havia hagut l'Escorxador, el qual estava destinat al 
projecte d'ampliació universitària que ja s'ha anat desenvolupant. En aquell 
moment es preveia que el magatzem de la unitat de Manteniment s'ubicaria en 
la nau que ara es desafecta.  
Quan va quedar buit l'Escorxador comarcal, es va ubicar en les seves 
instal.lacions la unitat de Manteniment i, per tant, ja no és necessària la nau 
construïda.  
Per això, un cop ha quedat sense ús la nau esmentada, es proposa la seva 
desafectació com a bé de domini públic per a qualificar-la com a bé patrimonial 
de l'Ajuntament, la qual cosa permetrà la seva subhasta. En aquest sentit, en 
un altre punt de l'ordre del dia es proposa l'aprovació del plec de clàusules per 
dur a terme la subhasta. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents i, per tant, amb el quòrum que determina l'article 47.3.k) de la Llei 
7/1985, l'article 112.3.n) de la Llei 8/1987, i l'article 20 del Reglament del 
patrimoni dels ens locals, aprovat pel decret 336/1988, de 17 d'octubre. 
 
3.1.4 REVISAR EL CÀNON DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL 

SERVEI DE NETEJA DE SEGON GRUP DE DEPENDÈNCIES 
MUNICIPALS, ADJUDICADA A L'ENTITAT MERCANTIL SERVICIOS 
ESPECIALES DE LIMPIEZA, SA,  I RECONÈIXER  UN CRÈDIT 
D'1.369.428 PTA A FAVOR DE L'ADJUDICATÀRIA, EN CONCEPTE 
DE LES DIFERÈNCIES CAUSADES SOBRE EL CÀNON REVISAT.  

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde accidental del dia 24 de 
gener del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
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"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 concessió administrativa del SERVEI DE 
NETEJA DEL SEGON GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, per un 
període de 4 anys, a favor de l’entitat mercantil SERVICIOS ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A., per un cànon anual de 63.258.453 PTA. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 15 de  
novembre de 1999 va adoptar l’acord de revisar el cànon de la concessió 
administrativa del servei esmentat, aplicant-se un coeficient de revisió a 1 de 
gener de 1998 d’1,02096, la qual cosa va suposar un cànon anual de  
70.100.759 PTA. 
 
Vista la instància de referència registre d’entrada número 31080/03.12.1999, 
presentada pel senyor Aureli Blasco i Lázaro, actuant en nom i representació 
de SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A., en què sol·licita la revisió 
del cànon de la concessió a partir de l’1 de gener de 1999. 
 
De conformitat amb la fórmula polinòmica alternativa presentada per 
l’adjudicatari en la seva oferta. 
 
Atès l’informe emès pel senyor tresorer, cap dels Serveis Financers, en dates 
10 de gener de 2000 i pel TMG de Contractació i Patrimoni en data 24 de gener 
de 2000 
 
Com alcalde president accidental 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 SEGON GRUP DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, adjudicada 
a l’entitat mercantil SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. -NIF 
A08350621, amb domicili al carrer Acer, 30-32 3r 2a 08038 de Barcelona, 
aplicant-se un coeficient de revisió a 1 de gener de 1999 d’1,01971, la qual 
cosa suposa a partir d’aquesta data el cànon que es reflecteix en el quadre 
següent: 
 
 

Cànon aplicable a partir d’1 de gener de 1999 
Cànon mensual no revisat aplicable, exclòs l’IVA 5.035.974PTA  
Coeficient de revisió Kt 1,01971  
Cànon revisat 5.135.233PTA  
IVA (16%) 821.637PTA  
Cànon mensual revisat  5.956.870PTA 35.801’51 EUROS 
Cànon anual revisat (IVA inclòs) 71.482.440PTA 429.618’12 EUROS 

 
 
SEGON. Reconèixer un crèdit d’1.369.428 PTA (8.230’43 EUROS) a favor de 
l’adjudicatària, en concepte de les diferències causades  sobre el cànon revisat, 
segons s’especifica al quadre següent: 
 

MESOS 
 

CÀNON REVISAT A 
01.01.1998 (1) 

CÀNON REVISAT A 
01.01.1999 (2) 

CRÈDIT A 
RECONÈIXER (2-1) 

1999 
GENER 5.841.730 5.956.870 
FEBRER 5.841.730 5.956.870 

115.140 
115.140 



 19

MARÇ 5.841.730 5.956.870 
ABRIL 5.841.730 5.956.870 
MAIG 5.841.730 5.956.870 
JUNY 5.841.730 5.956.870 
JULIOL 5.843.772 5.956.870 
AGOST 5.843.772 5.956.870 
SETEMBRE 5.843.772 5.956.870 
OCTUBRE 5.843.772 5.956.870 
NOVEMBRE 5.843.772 5.956.870 
DESEMBRE 5.843.772 5.956.870 

115.140 
115.140 
115.140 
115.140 
113.098 
113.098 
113.098 
113.098 
113.098 
113.098 

TOTAL 1.369.428 PTA 

 
TERCER. Facultar el senyor alcalde president per a la signatura de la 
documentació necessària per a la complimentació de l’expedient." 
 
El senyor Caballo i Molina explica que el dictamen fa referència a la revisió 
del cànon de la concessió administrativa del servei de neteja del segon grup de 
dependències municipals, adjudicada a l'empresa Servicios Especiales de 
Limpieza, S.A. 
La revisió d'aquest cànon, suposa, a data 1 de gener de 1999 un total 
d'1.369.428 pessetes. 
També es proposa en aquest dictamen un reconeixement de crèdit per l'import 
esmentat a favor de l'empresa adjudicatària, en concepte de la diferència 
resultant. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
3.2 REGIDORIA DELEGADA DE NOVES TECNOLOGIES 
 
3.2.1 PROMOURE LA IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE CORREU 

ELECTRÒNIC INTERN. 
 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Noves 
Tecnologies, del dia 8 de febrer del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"L'article 19 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les Administracions 
públiques i del procediment administratiu comú disposa que "La comunicació 
entre els òrgans que pertanyen  a una mateixa Administració pública 
s'efectuarà sempre directament, sense trasllats ni reproduccions a través 
d'òrgans intermedis. Les comunicacions entre els òrgans administratius podrà 
efectuar-se per qualsevol mitjà que asseguri la constància de la seva recepció".  
 
Així mateix, l'article 45 de la Llei esmentada estableix que "Les Administracions 
públiques impulsaran la utilització i l'aplicació de les tècniques i mitjans 
electrònics, informàtics i telemàtics per al desenvolupament de la seva activitat i 
l'exercici de les seves competències, amb les limitacions que la Constitució i les 
lleis estableixin per a la utilització d'aquests mitjans". 
 
Dins d'aquest marc legal, es creu convenient  promoure la implantació    d'un 
sistema de correu electrònic, un cop que s'ha posat de manifest que el sistema 
de missatgeria electrònica pot contribuir a millorar  l'intercanvi d'informació 
entre els diferents departaments de l'Ajuntament i empreses municipals 
privades, connectats actualment o en el futur a la xarxa informàtica de la 



 20

Corporació, agilitant el diàleg interpersonal i el continu traspàs de dades  i 
documents.  Aquesta implantació,  juntament amb el catàleg de comunicacions 
a realitzar, serà objecte de la corresponent regulació mitjançant Resolució 
d'Alcaldia, en virtut de les competències que li són legalment atribuïdes. 
 
Per tot això, la regidora delegada de Noves Tecnologies, un cop informat 
aquest dictamen per la Comissió Informativa de Serveis Centrals i Promoció 
Econòmica, proposa al Ple de la Corporació l'adopció  del següent  
 
ACORD 
 
PRIMER. Promoure la implantació d'un sistema de correu electrònic intern,  per 
tal que serveixi de suport a les comunicacions que es realitzin entre els 
diferents departaments, membres corporatius i personal de l'Ajuntament  i 
empreses municipals privades. 
 
Aquest sistema hauria de tenir les característiques següents: 
 
1. Denominació: "CORREU ELECTRÒNIC INTERN DE L'AJUNTAMENT DE 

MANRESA". 
 
2. Àmbit subjectiu: Tots els serveis i empreses municipals tindran assignades 

una o més bústies de caràcter departamental en el directori del sistema de 
correu electrònic de l'Ajuntament de Manresa. També tindran assignades 
bústies de caràcter personal tots els membres corporatius i tècnics que 
participin en òrgans complementaris ( Juntes generals, Consells, 
Comissions, Ponències…)  

 
3. Àmbit objectiu: Les comunicacions internes que hagin de produir-se entre 

els diferents serveis i empreses municipals per tal de formular peticions, 
donar trasllat de documents i convocatòries de reunions. 

 
4. Validesa i eficàcia de les comunicacions: Les comunicacions que es 

realitzin a través del sistema de correu electrònic gaudiran de la validesa i 
l'eficàcia jurídica del document signat, sempre que en quedi garantida la 
seva autenticitat, integritat i conservació. L'acurat manteniment de la clau 
d'accés a la bústia i l'ús del justificant de recepció són mesures de 
seguretat suficients per garantir la confidencialitat  i l'autenticació dels tipus 
de missatges inclosos en aquesta proposta.  

 
SEGON. Facultar la regidora delegada de Noves Tecnologies per tal que, en 
base al sistema electrònic implantat, pugui establir protocols específics de 
comunicació entre els diferents serveis usuaris, així com formularis per a 
comunicacions tipus." 
 
La senyora Pons i Vallès pren la paraula i explica que, tal com es diu en 
l'exposició de motius, l'objectiu d'aquest dictamen és promoure la implantació 
d'un sistema de correu electrònic intern. 
Es tracta d'agilitzar en el possible les comunicacions internes entre els 
departaments de l'Ajuntament, també entre l'Ajuntament i les empreses 
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municipals privades i entre els membres corporatius; amb la intenció de 
substituir, sempre que sigui possible, el paper imprès pels nous mitjans de 
comunicació electrònica. 
Considera que aquest sistema facilitarà la comunicació i que es tracta d'un 
tema de cultura, que s'ha d'anar implantant i, de moment, aquest dictamen 
s'acompanyarà d'un catàleg de comunicacions que són susceptibles de 
realitzar-se a través d'aquest mitjà. Evidentment, no s'aplicarà aquest sistema 
en aquelles comunicacions que formin part d'un expedient, sinó en els casos de 
comunicacions de caire informatiu, com són ara, convocatòries de reunions i 
peticions d'informació. 
A mesura que es vagi implantant aquest sistema, es pretén anar-lo actualitzant 
i adaptant a les noves realitats, de la manera més operativa.  
Espera que aquest sistema comenci a funcionar a partir de l'1 de març. A 
aquest efecte, es realitzaran sessions de formació al personal de l'Ajuntament 
que ho sol.liciti amb la finalitat que tot estigui ben organitzat.  
 
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que el GMCIU votarà 
afirmativament aquest dictamen perquè considera que és important que es 
vagin introduint les noves tecnologies dins de l'Administració, com també ho és 
el comentari fet sobre la possibilitat d'oferir l'accés a la xarxa Internet a tota la 
ciutat, que va ser un dels temes que va aportar el GMCIU durant el debat dels 
Pressupostos municipals i que no es va votar afirmativament en aquell moment. 
Tenint en compte que ja estava decidit, creu que s'hauria pogut votar 
afirmativament per aconseguir que el GMCIU estigués més satisfet. 
Malgrat això, insisteix, el GMCIU votarà afirmativament el dictamen i considera 
que aquest és un bon camí per a la ciutat. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents.  
 
4. ÀREA D'URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA 
 
4.1 REGIDORIA DELEGADA D'URBANISME 
 
4.1.1 APROVAR EL TEXT REFÓS DEL PLA PARCIAL "ELS TRULLOLS 

1", PRESENTAT PER LA SOCIETAT MS-MT, SL. 
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme del  dia 
11 de febrer del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist que pel Ple de la Corporació, en data 18 d’octubre de 1999, va ser aprovat 
provisionalment el PLA PARCIAL “ELS TRULLOLS 1”, promogut per la societat 
MS-MT SL, de conformitat amb allò que disposa l’article 60 del Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació 
vigent a Catalunya en matèria urbanística. 
 
Vist que aquest expedient va ser tramès a la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona, per a la seva aprovació definitiva, en compliment d’allò que disposa 
l’article 50.1, lletra c), del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol. 
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Vist que l’esmentada Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió del dia 15 
de desembre de 1999, va suspendre l’aprovació definitiva del Pla parcial “Els 
Trullols 1”, fins que fos presentat un text refós del document que incorporés 
diverses prescripcions.  
 
Vist que en data 11 de febrer del 2000, el senyor Mateo Sorroche Navarro, en 
representació de la societat MS-MT SL, ha presentat el text refós sol·licitat, 
perquè sigui atorgada l’aprovació definitiva al Pla parcial. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 11 de febrer del 
2000, on es fa constar que la documentació presentada complimenta 
correctament les prescripcions imposades per la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona. 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’urbanisme. 
 
El Regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat el present 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 DEL PLA PARCIAL “ELS TRULLOLS 1”, 
presentat per la societat MS-MT SL, a l’efecte de donar compliment a l’acord de 
la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de data 15 de desembre de 1999. 
 
2n. TRAMETRE PER TRIPLICAT EXEMPLAR el Text refós aprovat a l’apartat 
anterior, a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, per a la seva aprovació 
definitiva, de conformitat amb el que disposa l’article 59.3 del Decret Legislatiu 
1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a 
Catalunya en matèria urbanística." 
 
El senyor García i Comas explica que es tracta de l'aprovació del text refós 
del Pla parcial Els Trullols 1. 
Anteriorment, el ple de la Corporació va aprovar provisionalment aquest Pla 
Parcial i la Comissió d'Urbanisme de Barcelona va suspendre la seva aprovació 
per demanar a l'Ajuntament de Manresa que inclogués algunes resolucions que 
la Comissió d'Equipaments Comercials de Catalunya i la Comissió Informativa 
d'Urbanisme de l'Ajuntament de Manresa, en la seva tramitació, havia demanat 
que es modifiqués. En concret, les més transcendentals eren les següents: que 
els usos comercials s'havien de limitar i, en aquest sentit, es demanava que 
s'exclogués l'ús d'alimentació, drogueria i perfumeria de tot el Pla Parcial; 
també s'eliminaven els usos sanitaris, assistencials, religiosos i d'estació de 
serveis; es modificava la situació de l'equipament; i encara hi havia tot un 
conjunt de modificacions més de detall i de normativa. 
Totes les modificacions s'han inclòs en el document que es proposa aprovar, 
per al qual demana el vot afirmatiu, a fi de poder-lo sotmetre a la Comissió 
d'Urbanisme de Barcelona, que l'aprovarà definitivament. 
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El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que en la darrera Comissió 
Informativa, el GMCIU va votar afirmativament l'aprovació d'aquest text refós, 
però, per les explicacions rebudes tant dels tècnics com del president de la 
Comissió Informativa, un cop repassada la documentació, voldria preguntar si, 
a més de les recomanacions d'Urbanisme, també s'ha inclòs la qüestió del 
medi ambient. 
 
El senyor García i Comas respon que el text refós recull les indicacions de la 
Comissió Informativa d'Urbanisme, que va fer alguna correcció respecte a 
l'estació de servei; les modificacions que demanava la Comissió 
d'Equipaments, que feien referència a una limitació d'usos; i les prescripcions 
de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona.  
 
El senyor de Puig i Viladrich diu que el GMCIU continua amb la seva intenció 
de votar afirmativament el dictamen, però cal tenir en compte que en aquest 
expedient hi ha un informe desfavorable de Medi Ambient del dia 28 de gener, 
respecte el qual voldria saber si és vinculant o no pel que fa al text refós que es 
proposa aprovar avui. 
 
El senyor García i Comas diu que ara s'aprova el Pla Parcial i està pendent la 
connexió del clavegueram amb el Torrent de Sant Ignasi, i no és que hi hagi 
informe desfavorable, sinó que manca una documentació per poder donar el 
vistiplau a aquesta connexió, que es debatrà en el projecte d'urbanització.  
 
El senyor de Puig i Viladrich manifesta que el GMCIU manté la seva postura 
de vot afirmatiu en aquest dictamen. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 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. 
 
4.1.2 INICIAR L'EXPOSICIÓ PÚBLICA DELS TREBALLS CONSTITUTIUS 

DE L'AVANÇ DE PLANEJAMENT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL PLA GENERAL DE MANRESA. FONT DEL GAT, DANTE I 
PASSATGE BALMES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme del  dia 
8 de febrer del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist l’expedient anomenat MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE 
MANRESA. FONT DEL GAT, DANTE I PASSATGE BALMES, 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 la present Modificació de Pla general neix amb un doble objectiu, que 
es fonamenta en la voluntat de resoldre les situacions següents: 
 
1. En el front residencial Font del Gat/Dante, endarrerir l’alineació de façana i 

la línia de profunditat edificable uns 3,50 metres per tal de permetre l’accés 
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a les edificacions existents a través de l’execució d’una plataforma més 
elevada que la rasant del carrer previst. 

 
2. Ajustar les alineacions de les zones edificables a la realitat edificada 

existent en el passatge Balmes i en l’àmbit de domini públic viari, i suprimir 
la zona amb clau 1.3, amb servitud de pas públic de l’àmbit del Camí Vell 
de Santpedor, per tal d’assegurar-hi el manteniment de les condicions 
espacials d’aquest passatge. 

 
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. 
 
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. INICIAR L'EXPOSICIÓ PÚBLICA dels treballs constitutius de l'Avanç de 
Planejament de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE 
MANRESA. FONT DEL GAT, DANTE I PASSATGE BALMES, 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." 
 
El senyor García i Comas explica que es tracta d'una modificació puntual del 
Pla General, que afecta dues alineacions de carrers: una és la de la cantonada 
del carrer de la Font del Gat amb el carrer Dante, on es tracta de mantenir 
l'actual previsió d'edificació i no la que preveu el Pla General, ja que s'ha vist 
que en el projecte d'urbanització, tal com està en aquest moment i tal com s'ha 
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resolt, crearia problemes, ja que s'hauria d'edificar en una zona que ara està 
destinada a carrer. El mateix passa amb el passatge Balmes, on, d'acord amb 
el Pla General, està previst edificar en l'espai que ocupa el carrer. Per tant, es 
mantindran en els dos casos les edificacions tal com estan.  
Ara s'aproven els objectius i els criteris d'aquesta proposta de modificació, la 
qual, s'exposa al públic perquè els interessats, els veïns o els ciutadans puguin 
fer els suggeriments que considerin convenient.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
4.1.3 DESESTIMAR L'AL·LEGACIÓ PRESENTADA DURANT EL TERMINI 

D'EXPOSICIÓ PÚBICA I APROVAR PROVISIONALMENT LA 
MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE 
MANRESA. BASES DE MANRESA - FONT DEL GAT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme del  dia 
19 de gener del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Vist que pel Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 18 d’octubre de 
1999, va ser aprovada inicialment la MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL 
D’ORDENACIÓ URBANA DE MANRESA. BASES DE MANRESA-FONT DEL 
GAT, redactada pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb allò que 
disposa l’article 55 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’acord d’aprovació inicial de l’esmentada Modificació va ser exposat al 
públic durant el termini d’un mes, previ anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona núm. 271, de 12 de novembre de 1999,  així com en els 
diaris “Regió 7” de 30 d’octubre de 1999 i “La Vanguardia” de 3 de novembre 
de 1999. 
 
Atès que durant el termini d’exposició pública de l’expedient ha estat 
presentada l’al·legació següent: 
 

R.E. Data Interessats 
31802 13.12.99 M. Teresa Cañellas Torrens 

Joan Sala Vilalta 
Francisca Escalé Sanllehí 
Amadeu Bargués Toll 
Josefina Heredia Álvarez 

 
Atès que en l’al·legació es realitzen les consideracions següents: 
 

1. La proposta no suposa variació respecte de la de l'avanç de planejament, 
llevat de la rectificació de l'àmbit de la Unitat d'Actuació i que això 
produeix més desequilibri i injustícia.                           

2. Es produeix desacord o discordança entre el que es pretén planificar i la 
solució proposada, ignorant que l'execució comportaria enderroc de les 
seves finques i de l'actual estructura física i jurídica de la propietat. I que 
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això no es justifica per voler resoldre l'encreuament de l'av. de les Bases 
de Manresa amb el c. Font del Gat, ja que tot i mantenint l'aprofitament 
edificable es tracta d'una tipologia edificatòria radicalment distinta. 

3. Que l'embocadura de l'av. Bases de Manresa amb c. Font del Gat es fa 
replantejant només l'ordenació d'una de les cantonades, la nord-est. 

4. La proposta és discriminatòria respecte d'altres sectors de situacions 
similars i és contrari a l'art. 3.2 del D.L. 1/90 d'obligatorietat d'impedir la 
desigual atribució de beneficis i càrregues. 

5. La Modificació del Pla general és nul·la de Ple dret, per transgressió dels 
articles 9 de la Constitució i 38 del Reglament de planejament, en no 
haver-hi cap raó de conveniència o oportunitat que la justifiqui 
suficientment. 

6. La delimitació de la U.A. suposa duplicar les càrregues amb la cessió de 
377,3 m2 i el cost de la urbanització. 

7. Que la delimitació de la Unitat d'Actuació no fa possible la distribució dels 
beneficis i càrregues  de la urbanització, ja que l'actuació no és 
tècnicament i econòmicament autònoma. 

 
Atès que, en resposta a aquestes al·legacions ha estat emès un informe pels 
serveis tècnics i jurídics d’Urbanisme, en data 18 de gener del 2000, el qual es 
transcriu a continuació: 
 

“Quant a la primera, els al·legadors reconeixen la rectificació de l'àmbit 
sense esmentar que l'objectiu d'aquesta modificació es facilitar la gestió de 
la Unitat d'Actuació en reduir el nombre de propietaris inclosos. D'altra 
banda, el major o menor equilibri que aquest fet produeix, s'ha de veure en 
funció de si hi ha o no hi ha equilibri en la Unitat d'actuació, la qual cosa 
comentarem més endavant. 
 
Pel que fa a la segona, val a dir que els objectius de la modificació estan ben 
determinats en la memòria de la modificació i que la proposta en res varia la 
situació de les edificacions actuals respecte al seu enderroc. Si tenim en 
compte que el Pla General vigent determina una alçada de planta baixa i 
cinc plantes pis per aquestes edificacions, la possibilitat d'assolir aquesta 
alçada fa tècnicament inviable la conservació de les edificacions actuals, ja 
que es tracta d'edificacions de planta baixa o planta baixa i un pis, 
l'estructura de les quals no pot suportar la remunta de les plantes restants i 
per tant, per assolir la seva edificabilitat potencial  s'han d'enderrocar. 
 
Amb la proposta de modificació del Pla, el que canvia és que per quatre de 
les edificacions actuals  l'operació  esdevé  unitària en  delimitar una  unitat  
d'actuació.  No obstant,  la  proposta defineix el sistema de compensació pel 
seu desenvolupament, la qual cosa deixa a la iniciativa dels propietaris el 
seu desenvolupament. Per tant, tampoc des del sistema de gestió s'imposa 
l'enderroc de les edificacions actuals. En conseqüència, el seu enderroc no 
és una situació nova que creï la proposta de modificació del Pla sinó que ja 
és implícita en el Planejament vigent. 
 
Quant a la tercera consideració, si bé es cert que la modificació afecta a la 
cantonada nord-est i no a la nord-oest, també és cert que la cantonada nord-
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oest està qualificada d'equipament públic, és de titularitat municipal i no està 
ocupada amb edificació, amb tot el qual, és factible resoldre la cantonada de 
la mateixa manera que la nord-est pel que fa a l'espai públic, sense que 
necessàriament s'hagi de modificar el Pla General . 
 
Pel que fa a la quarta consideració, aquesta no es basa en cap dada 
objectiva, no s'aporta el més mínim estudi pel que es pugui contrastar 
aquesta afirmació. 
 
Contràriament, qualsevol comparança amb les unitats d'actuació del Pla 
General, pròximes o no a l'àrea de referència, demostraria que la unitat 
d'actuació que es delimita té unes càrregues inferiors respecte a la major 
part de les delimitades en el Pla General. 
 
Pel que fa a la cinquena consideració, cal dir d’entrada que l’article 9 de la 
Constitució espanyola prohibeix a l’Administració actuar de forma arbitrària 
en les seves decisions. Aquesta norma imperativa ha estat àmpliament 
interpretada per la jurisprudència. Pel que fa a la seva aplicació en el camp 
de l’urbanisme, les sentència del Tribunal Suprem són uniformes en el sentit 
que qualsevol modificació del planejament ha ser motivada i justificada, i que 
la Memòria dels expedients urbanístics és un element essencial per a la 
seva legalitat.  
 
En el cas que ens ocupa no es pot parlar d’arbitrarietat. L’article 38, apartat 
1r., del Reglament de Planejament –aplicable a les modificacions de plans 
generals- prescriu que la Memòria ha de contenir justificació de la 
conveniència i oportunitat de la seva formació. El document tècnic de la 
Modificació Bases de Manresa-Font del Gat conté aquesta justificació en 
l’apartat 3 de la Memòria, donant així compliment a l’esmentat article 38. El 
seu contingut conté motius suficientment argumentats com per no poder-se 
considerar, en cap cas, que l’actuació de l’Administració és arbitrària. 
 
Pel que fa a la sisena, si bé és cert que la cessió i urbanització de 377,3 m2 
destinats a l'eixamplament de la vorera és una càrrega nova, això no 
impedeix que pugui atribuir-se, en primer lloc, perquè d'acord amb els arts. 
167 i 168 del D.L. 1/90, poden delimitar-se unitats d'actuació i també perquè 
l'estudi econòmic financer que conté la modificació de Pla que es tramita 
conté les dades necessàries per demostrar l'equilibri de la unitat d'actuació. 
 
Finalment, quant a que l'actuació no és tècnicament i econòmicament 
autònoma, s'ha de dir, novament, que no s'aporta cap dada per fer aquestes 
afirmacions. Ben al contrari, el document que es tramita conté l'anàlisi, 
objectius i elements de la proposta amb les dades necessàries per 
demostrar que si que ho és. L'avaluació de les despeses d'urbanització 
signifiquen una repercussió de 2.100 pta/m2 sostre que estaria per la banda 
més baixa de qualsevol altra unitat d'actuació del Pla General. 
 
Per tot l'exposat, a criteri dels tècnics que subscriuen, l'al·legació no pot 
estimar-se, si bé caldria matisar que el sistema d'actuació hauria d'ésser per 
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compensació, per tal de que es deixi en mans dels propietaris la seva 
execució.” 

 
Vist l’article 75 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual “les 
modificacions de qualsevol dels elements dels Plans, projectes, programes, 
normes i ordenances es subjectaran a les mateixes disposicions enunciades 
per a la seva formació”. 
 
Atès que la tramitació dels Plans generals d’ordenació s’ha de dur a terme 
seguint el procediment que estableix l’article 59 del Decret Legislatiu 1/1990, de 
12 de juliol. 
 
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. DESESTIMAR l’al·legació presentada pels senyors M. TERESA CAÑELLAS 
TORRENS, JOAN SALA VILALTA, FRANCISCA ESCALÉ SANLLEHÍ, 
AMADEU BARGUÉS TOLL i JOSEFINA HEREDIA ALVAREZ, durant el termini 
d’exposició pública de l’expedient de Modificació del Pla general d’ordenació 
urbana de Manresa. Bases de Manresa-Font del Gat, en base a les 
argumentacions que s’exposen en l’informe emès pels serveis tècnics i jurídics 
d’Urbanisme, en data 18 de gener del 2000, i que es transcriu a la part 
expositiva d’aquest dictamen. 
 
2n. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL 
D’ORDENACIÓ URBANA DE MANRESA. BASES DE MANRESA-FONT DEL 
GAT, 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. 
 
3r. TRAMETRE A LA COMISSIÓ D’URBANISME DE BARCELONA, per triplicat 
exemplar, la Modificació de Pla general aprovada provisionalment en l’apartat 
anterior, així com una còpia completa de l’expedient administratiu tramitat, als 
efectes de la seva aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 
50.b) del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol." 
 
El senyor García i Comas pren la paraula i diu que amb aquest dictamen 
s'aprova provisionalment una altra modificació del Pla General, que afecta 
l'ordenació de la cantonada formada per l'avinguda Bases de Manresa i el 
carrer Font del Gat, per on abans passava el Ferrocarril dels Catalans. 
Amb aquesta modificació, es pretén que l'edifici que s'ha de construir en 
aquesta cantonada no afecti la futura amplada de l'eix universitari.  
En lloc d'afectar una de les edificacions i que aquesta part d'edificació 
s'aconsegueixi a través d'una expropiació, s'espera obtenir el mateix sostre 
edificable a través d'un edifici més alt i més retirat de l'actual línia d'ordenació.  
Amb aquesta modificació de Pla General no es produeix cap augment ni cap 
disminució de la superfície edificable que té tot el conjunt de propietaris 
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afectats, sinó que es tracta d'un canvi d'ordenació d'aquesta edificació. En 
aquest moment, hi ha unes casetes de planta baixa i un pis, amb una previsió 
de Pla General de baixos i cinc, i ara es fa un edifici de planta baixa més set, 
retirat de l'actual edificació, però amb aquest canvi d'alçades, no hi ha ni guany 
ni pèrdua en el sostre edificat. 
També ha de dir que els veïns no estan d'acord amb aquesta modificació. No 
obstant això, es tracta de cases unifamiliars de planta baixa i un, és a dir, en 
qualsevol cas, encara que s'admetés l'ordenació del Pla General, aquestes 
edificacions s'hauran d'enderrocar i s'haurà de modificar la seva parcel.la, per 
tant, hi ha d'haver forçosament una reparcel.lació, ja que si no hi fos, una 
caseta de planta baixa i un pis, per la seva estructura tipològica, no podria 
augmentar en una de planta baixa i cinc, ja que l'escala i l'ascensor no hi cap. 
Per tant, el que es fa ara es preveure el nou edifici que ha de sortir en aquest 
entorn. 
L'important és que en tot aquest conjunt, s'ha previst, com a sistema d'actuació, 
el de compensació, és a dir, tots els veïns s'han de posar d'acord per dur a 
terme aquesta nova construcció o aquesta nova ordenació. Per tant, en cap 
moment hi haurà una intervenció per força de l'Ajuntament, ja que no és una 
expropiació ni s'aplica el sistema de cooperació, sinó el de compensació. 
Demana, doncs, el vot afirmatiu per poder dur a terme aquest canvi d'ordenació 
de la cantonada formada per l'avinguda Bases de Manresa i el carrer de la Font 
del Gat.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 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.   
 
4.1.4 APROVAR LA MINUTA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ A 

SIGNAR ENTRE L'AJUNTAMENT DE MANRESA I LA FUNDACIÓ 
POLITÈCNICA DE CATALUNYA, REFERENT A L'ESTUDI 
D'ALTERNATIVES A L'ORDENACIÓ I ELS USOS ACTUALS DEL 
SECTOR DE LA FÀBRICA NOVA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Urbanisme del  dia 
7 de febrer del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atesa la voluntat de l’Ajuntament de Manresa, d’estudiar les diferents 
possibilitats d’ordenació del sector de la Fàbrica Nova, d’acord amb les 
previsions que planteja el Pla general d’ordenació vigent. 
 
Atès que, amb aquesta finalitat, per part dels serveis municipals d’Urbanisme 
s’han dut a terme diversos treballs de reconeixement de la realitat física, social i 
funcional d’aquell àmbit. 
 
Atès que, per al desenvolupament de les propostes d’actuació, interessa 
integrar aportacions externes als serveis municipals, a l’efecte d’enriquir les 
solucions urbanístiques, sobre la base dels criteris fixats pel servei 
d’Urbanisme. 
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Atès que, en el sí de la Universitat Politècnica de Catalunya, el departament 
d’Urbanisme i, en concret, l’equip de professors del Màster de Projectació 
Urbanística que es desenvolupa des de fa quatre anys, han treballat, en el seu 
taller de projectes, sobre intervencions urbanes (Badalona, Figueres, Lleida, 
etc.), de característiques similars a les que es plantegen per al sector de la 
Fàbrica Nova de Manresa. 
 
Atès que l’Ajuntament de Manresa i la Fundació Politècnica de Catalunya han 
manifestat la seva disposició a trobar línies comunes de treball i coordinació 
d’esforços per assolir els objectius indicats, i, per això, han considerat com a 
mitjà més òptim a aquest efecte la signatura conjunta d’un conveni de 
col·laboració. 
 
Vist que, en conseqüència, ha estat redactada una minuta de conveni de 
col·laboració entre ambdues institucions, que té per objecte formalitzar les 
tasques i directrius per al desenvolupament de l’estudi d’alternatives a 
l’ordenació i els usos actuals del sector de la Fàbrica Nova.  
 
Atès el principi de llibertat contractual en el sentit que l’Administració pot 
assumir qualsevol obligació que no resulti contrària a l’ordenament jurídic, 
sense que es constati l’existència d’infraccions en el redactat de la minuta de 
conveni objecte del present dictamen. 
 
Vist l’informe favorable emès pels serveis jurídics d’Urbanisme en data 31 de 
gener del 2000. 
 
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 LA MINUTA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ A SIGNAR 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE MANRESA I LA FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE 
CATALUNYA, referent a l’estudi d’alternatives a l’ordenació i els usos actuals 
del sector de la Fàbrica Nova. 
 
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 inicia la seva explicació dient que una de les noves 
implantacions que es duran a terme a Manresa durant aquesta legislatura i al 
llarg dels propers anys és la de la nova edificació i el nou planteig d'activitats, 
d'espais lliures i d'espais verds que es localitzaran al voltant de la Fàbrica 
Nova.  
L'encert en la ubicació més apropiada de les edificacions, de les activitats i dels 
espais lliures és una de les preocupacions de l'equip de govern. 
La Fundació de la Universitat Politècnica va proposar a l'Ajuntament 
l'elaboració d'un conveni que possibiliti que 36 estudiants que estan realitzant 
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un màster sobre projectació urbanística col.laborin amb els serveis tècnics i 
amb l'Ajuntament per aportar l'anàlisi i les solucions respecte els criteris més 
adequats per al desenvolupament urbanístic d'usos, d'ordenació i d'estructura 
del PAC al voltant de la Fàbrica Nova i també respecte a les repercussions que 
podria tenir l'operació de la Fàbrica Nova per al sector més immediat de la 
ciutat, és a dir la part del barri vell, el sector del Remei i la part alta del Passeig 
de Pere III. 
La durada del conveni és de tres mesos i, amb ell, s'obtindran 18 
avantprojectes, ja que es fan de dos en dos, que es concretaran en l'entorn de 
la Fàbrica Nova. Es podran fer exposicions i debats amb la finalitat de conèixer 
les actituds del projectista davant del projecte i, alhora, fer la publicació de tots 
els treballs, que serà de propietat municipal.  
Aquesta experiència suposa l'ajuda de l'Ajuntament en la investigació, que 
aportarà beneficis en l'anàlisi de la zona, del seu entorn i de la Fàbrica Nova. 
 
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que aquesta experiència no s'havia 
portat mai a terme a la ciutat, però considera que s'haurian de fer abans 
d'aprovar el Pla General d'Ordenació Urbana, a través del qual s'especifica molt 
clarament el tipus d'ordenació que hi ha d'haver en aquell sector de la ciutat. 
L'estudi pot ser molt positiu i molt il.lustratiu i servirà per donar suport als 
estudiants en l'elaboració dels seus màsters, la qual cosa sembla molt lloable al 
GMPP. Considera que aquest tipus de convenis són positius, però el resultat 
d'aquest estudi, tal com va manifestar el senyor García en la Comissió 
Informativa d'Urbanisme, no farà que es modifiqui cap paràmetre que pugui 
incidir en el desenvolupament de l'àrea. 
Si no es modifiquen els paràmetres perquè l'administració no ho considera 
convenient o perquè no es considera adequat amb el propietari promotor de la 
urbanització d'aquell sector, el GMPP s'abstindrà en la votació del dictamen 
perquè considera que es pretén presentar aquest acord com al mitjà per 
modificar tota l'àrea de la Fàbrica Nova i del seu entorn, així com la seva 
interrelació amb la ciutat, la qual cosa li sembla un criteri desencertat tenint en 
compte la finalitat que es persegueix. 
Insisteix, però, que aquests tipus de convenis són positius, ja que, si més no, 
com va reconèixer el senyor García, possibiliten que es parli de Manresa; i 
també insisteix en el que ja ha dit abans, respecte el fet que aquest tipus 
d'experiències s'han de dur a terme abans de l'aprovació del Pla General 
d'Ordenació Urbana. 
 
El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i diu que el GMCIU votarà 
afirmativament el dictamen perquè considera que, si s'està demanant a 
l'empesa privada que col.labori amb la universitat i amb l'ensenyament, amb 
més raó, ha de col.laborar l'Administració i, en aquest cas, l'Ajuntament. 
Malgrat això, ha observat que en l'expedient no hi consta l'informe d'Intervenció 
respecte a la disponibilitat dels 4.500.000 pessetes i pregunta si hi ha de ser o 
no. 
 
El senyor García i Comas intervé dient que la investigació sobre l'aspecte 
concret del Pla General i de la Fàbrica Nova és un tema important. El Pla 
General no defineix com ha de ser l'ordenació i, malgrat que indica els usos 
que hi ha d'haver, no especifica quins són els més idonis, ja que això depèn de 
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l'encaix de tot l'entorn, sinó que defineix a grans trets els que són admissibles i 
els que no ho són. El Pla General no preveu els efectes beneficiosos o 
contraproduents que pot produir l'adopció d'una solució determinada, com 
tampoc defineix detalladament la topografia d'aquest indret, que és 
accidentada, ja que hi ha tot un seguit de murs de contenció i també hi ha 
col.lector que passa pel subsòl, que s'ha de respectar. 
Es proposa aquest treball abans del desenvolupament de tot el Pla Especial, el 
qual detallarà al màxim com se situen els edificis, les parts públiques i privades 
i quin tipus d'activitats s'hi poden ubicar. 
Com a exemple il.lustratiu dels resultats amb els quals treballa la Fundació 
Universitària, ha portat unes publicacions de les ciutats de Figueres, de  
Badalona, en la qual hi ha tot un seguit de propostes dels alumnes amb 
maquetes, i de la Vall d'Aran. També té coneixement d'uns treballs que s'han 
realitzat a Lleida, per tant, és un equip que ja té experiència en aquest tipus de 
treballs i que no faran propostes que després no es puguin concretar. 
L'aspecte positiu dels treballs és l'anàlisi, ja que les propostes són treballs 
d'estudiants i segurament no aportaran solucions al problema concret de la 
Fàbrica Nova, les quals han de ser aportades pels promotors, que són qui han 
d'invertir per donar un resultat a aquesta actuació.  
Per tant, s'està fent una concreció a tot un conjunt de propostes. 
També voldria explicar que fa uns dies es va celebrar, a través de la Fundació 
Universitària, una col.laboració amb la Diputació de Barcelona, mitjançant el 
projecte anomenat Via Blava, que va ser una col.laboració d'uns professors de 
Harward, que estaven fent un treball sobre l'Eix del Llobregat. 
Ha citat totes aquestes col.laboracions, que són positives, perquè en el treball 
quotidià també hi hagi una certa investigació a fi d'aconseguir una visió més 
fresca de tota aquesta problemàtica d'anàlisi i d'encaix de les propostes, que 
han de ser el màxim possible d'aprofitables.  
Respecte a la pregunta del GMCIU, ha de dir que al Pressupost hi ha una 
partida concreta prevista per a aquest màster. 
 
El senyor de Puig i Viladrich interromp per un moment el senyor García 
disculpant-se per no haver vist abans que el dictamen està timbrat amb un 
timbre d'Intervenció, on es fa constar la partida pressupostària en la qual es 
carrega la despesa.  
 
El senyor García i Comas diu que, un cop aclarida aquesta qüestió, ell no té 
res més per comentar.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 23 vots afirmatius (11 GMS, 1 
GMIC-V, 3 GMERC i 8 GMCIU) i 2 abstencions (GMPP). 
 
L'alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels dictàmens inclosos en 
els punts 4.1.5 i 4.1.6 de l'ordre del dia. 
 
4.1.5 DICTAMEN CONJUNT DEL REGIDOR DELEGAT D'HISENDA I DEL 

REGIDOR DELEGAT D'URBANISME REFERENT A L'ALIENACIÓ 
MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE SUBHASTA PÚBLICA, DE LA 
FINCA DESIGNADA COM A PARCEL·LA NÚM. 158 I LA NAU 
INDUSTRIAL EDIFICADA SOBRE AQUESTA, DEL POLÍGON 
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INDUSTRIAL DE BUFALVENT, I APROVAR EL PLEC DE 
CLÀUSULES ECONÒMICO-ADMINISTRATIVES QUE HA DE REGIR 
LA SUBHASTA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen conjunt del regidor delegat d'Hisenda i 
del regidor delegat d'Urbanisme del dia 3 de febrer del 2000 que, transcrit, diu 
el següent: 
 
"Vist que l'Ajuntament de Manresa és propietari, en concepte de bé patrimonial, 
de la finca següent: 

“Finca inscrita al tom 2102, llibre 731 de Manresa, 
foli 51, finca 36.602, del Registre de la Propietat de 
Manresa amb la descripció següent: 
“PARCEL·LA NÚMERO 158: Porció de terreny edificable 
situada en el terme municipal de Manresa que comprèn la 
parcel·la assenyalada amb el número 158 del Polígon 
Industrial “Bufalvent”, de figura irregular i de quatre mil 
vuit-cents cinquanta-dos metres, quaranta-nou decímetres 
quadrats de superfície. Afronta: al nord, amb la parcel·la 
número 155; a l’est, amb la parcel·la número 159; a l’oest, 
amb la parcel·la número 157; i al sud, amb vial del 
Polígon”. 
 
Vist l'informe emès pels serveis tècnics 
municipals formulant una valoració de la 
finca per un import total de SETANTA 
MILIONS SET-CENTES TRENTA TRES MIL 

TRES-CENTES QUATRE PESSETES (70.733.304’-pts). 
  

Vist l’informe emès pels serveis jurídics municipals manifestant que l'article 50 
.2, lletra n), de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, que disposa: 
"2. Corresponderán al Pleno las siguientes atribuciones: 
... 
Enajenar el patrimonio". 
 
Vist que l’esmentat informe finalitat proposant, en funció dels articles 40 i 
següents del Reglament del patrimoni dels ens local, aprovat per Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, que, previ informe dels serveis municipals 
d'intervenció i informe de la Comissió informativa d'Hisenda i, si es creu 
convenient, d'Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública, pel Ple municipal sigui 
adoptat aprovatori de l’alienació de la finca mitjançant el procediment de 
subhasta. 
 
Els Regidors delegats d’urbanisme i hisenda, de conformitat amb el parer 
majoritari dels membres que composen la comissió informativa d’hisenda, han 
de proposar al Ple municipal l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer. ALIENAR, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE SUBHASTA PÚBLICA, amb el 

caràcter de bé de propis o patrimonial, la finca designada com a 
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PARCEL·LA NÚM. 158 I LA NAU INDUSTRIAL EDIFICADA SOBRE AQUESTA DEL 
POLÍGON INDUSTRIAL DE BUFALVENT, amb la descripció següent: 

“Finca inscrita al tom 2102, llibre 731 de Manresa, foli 51, finca 
36.602, del Registre de la Propietat de Manresa amb la descripció 
següent: 

“PARCEL·LA NÚMERO 158: Porció de terreny edificable situada 
en el terme municipal de Manresa que comprèn la parcel·la 
assenyalada amb el número 158 del Polígon Industrial “Bufalvent”, 
de figura irregular i de quatre mil vuit-cents cinquanta-dos metres, 
quaranta-nou decímetres quadrats de superfície. Afronta: al nord, 
amb la parcel·la número 155; a l’est, amb la parcel·la número 159; 
a l’oest, amb la parcel·la número 157; i al sud, amb vial del 
Polígon” 

 
Segon. APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMICO–ADMINISTRATIVES QUE HAN DE 

REGIR LA SUBHASTA, i sotmetre'l a informació pública pel termini de 
quinze dies i, de forma simultània, convocar subhasta pública 
mitjançant anunci a publicar en el Diari oficial de la Generalitat de 
Catalunya i en el Butlletí oficial de la Província. Si es presentessin 
reclamacions contra el plec de condicions durant el termini de la seva 
informació pública, s'estarà al que disposa l'article 122, apartat segon, 
del Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
Refós de les disposicions vigents en matèria de règim local." 

 
4.1.6 DICTAMEN CONJUNT DEL REGIDOR DELEGAT D'HISENDA I DEL 

REGIDOR DELEGAT D'URBANISME REFERENT A L'ALIENACIÓ 
MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE SUBHASTA PÚBLICA, DE LA 
FINCA DESIGNADA COM A FINCA ADJUDICADA NÚM. 4 EN EL 
PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL POLÍGON I DEL SECTOR 
DELS TRULLOLS, I APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES 
ECONÒMICOADMINISTRATIVES QUE HA DE REGIR LA 
SUBHASTA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen conjunt del regidor delegat d'Hisenda i 
del regidor delegat d'Urbanisme del dia 3 de febrer del 2000 que, transcrit, diu 

el següent: 
 
"Vist que l'Ajuntament 
de Manresa és 
propietari, en execució 
del projecte de 
reparcel·lació del 
polígon I del sector 
Trullols definitivament 
aprovat, de la finca 
següent: 
 “Parcel·la situada al centre del Pla 
parcial, assenyalada com a finca 
núm. 4 en el plànol d’adjudicació de 
finques d’aquest projecte de 
reparcel·lació, amb una superfície 
de 2.080,00 m2 i de forma 
sensiblement rectangular. 
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Termeneja: al Nord, en una línia de 51,5 metres, amb els espais lliures definits en el Polígon 2 del Pla parcial; al Sud, 
en una línia de 62,5 metres, amb la finca número 5; a l’Est en una línia de 37,22 metres, amb els espais lliures definits 
en el Polígon 2 del Pla parcial; i a l’Oest, en una línia de 37,12 metres, amb vial del projecte de reparcel·lació”. 
Es troba inscrita al tom 2324, llibre 953 de Manresa, foli 70, finca núm. 46.138, inscripció primera, del Registre de la 
Propietat núm. 1 de Manresa. 
 
Vist l'informe emès pels serveis tècnics municipals formulant una valoració de 
la finca per un import total de QUARANTA-UN MILIONS, NOU-CENTES TRENTA-DUES 
MIL VUIT-CENTES PESSETES (41.932.800'-pts), equivalents a dos-cents cinquanta-
dos mil vint-i-un euros i vint cèntims (252.021'20’-euros) 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics municipals manifestant: 
a) Que l'article 50 .2, lletra n), de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, que disposa: 

"2. Corresponderán al Pleno las siguientes atribuciones: 
... 
Enajenar el patrimonio". 

b) Que l'article 260 .1 del Real Decret Legislatiu 1/1992, de 26 de juny, que 
disposa: 

"Los bienes del Patrimonio Municipal del Suelo, una vez incorporados al proceso 
de urbanización y edificación, deberán ser destinados a la construcción de 
viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o a otros usos de interés 
social, de acuerdo con el planeamiento urbanístico". 

c) Que les parcel·les resultants del 10 per 100 de l'aprofitament assignat a 
l'administració urbanística actuant s'incorporen en el patrimoni municipal del 
sòl, tenint que destinar-se el producte de la seva venda a les finalitats 
indicades en l'esmentat article 260 del Real Decret Legislatiu 1/1992, de 26 
de juny. 

 
Atès que l’esmentat informe finalitza proposant, en aplicació dels articles 40 i 
següents del Reglament del patrimoni dels ens local, aprovat per Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, que, previ informe dels serveis municipals 
d'intervenció i informe de la Comissió informativa d'Hisenda, pel Ple municipal 
sigui adoptat l'acord d’alienació de la finca i d’aprovació del corresponent plec 
de clàusules a aquests efectes. 
 
Els Regidors delegats d'Hisenda i d'Urbanisme, de conformitat amb el parer 
favorable de la majoria dels membres que composen la Comissió municipal 
d'Urbanisme, tenen que proposar al Ple municipal l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
Primer.-ALIENAR, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE SUBHASTA PÚBLICA, amb el 

caràcter de bé de propis o patrimonial, la finca designada com a finca 
adjudicada núm. 4 en el projecte de reparcel·lació del polígon I del 
sector dels Trullols i que es troba inscrita al tom 2324, llibre 953 de 
Manresa, foli 70, finca núm. 46.138, inscripció primera, del Registre de 
la Propietat núm. 1 de Manresa, amb la descripció següent: 

“Parcel·la situada al centre del Pla parcial, assenyalada com a finca núm. 4 
en el plànol d’adjudicació de finques d’aquest projecte de reparcel·lació, 
amb una superfície de 2.080,00 m  i de forma sensiblement rectangular. 
Termeneja: al Nord, en una línia de 51,5 metres, amb els espais lliures 
definits en el Polígon 2 del Pla parcial; al Sud, en una línia de 62,5 metres, 
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amb la finca número 5; a l’Est en una línia de 37,22 metres, amb els espais 
lliures definits en el Polígon 2 del Pla parcial; i a l’Oest, en una línia de 
37,12 metres, amb vial del projecte de reparcel·lació". 

 
SEGON.-APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMICO–ADMINISTRATIVES QUE HAN DE 

REGIR LA SUBHASTA, i sotmetre'l a informació pública pel termini de 
quinze dies i, de forma simultània, convocar subhasta pública 
mitjançant anunci a publicar en el Diari oficial de la Generalitat de 
Catalunya i en el Butlletí oficial de la Província. Si es presentessin 
reclamacions contra el plec de condicions durant el termini de la seva 
informació pública, s'estarà al que disposa l'article 122, apartat segon, 
del Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
Refós de les disposicions vigents en matèria de règim local." 

 
El senyor García i Comas explica els dos dictàmens dient que es tracta de 
l'aprovació dels plecs de clàusules necessaris per dur a terme les subhastes de 
terrenys i d'una edificació. El primer dictamen fa referència a la nau del polígon 
de Bufalvent que s'utilitzava com a magatzem de la unitat de Manteniment i que 
ha quedat sense ús, i el segon, a la parcel.la corresponent al 10% 
d'aprofitament mig que correspon a l'Ajuntament com a conseqüència del 
desenvolupament del Pla Parcial.  
La finalitat d'aquestes subhastes és la d'obtenir recursos econòmics, que es 
destinaran a incidir en les diferents polítiques urbanístiques que es duen a 
terme i que es concreten en la compra de terrenys per possibilitar la realització 
dels plans parcials i la gestió urbanística. 
L'any passat es van vendre dos grans solars a les Bases de Manresa i dos més 
al Passeig de Pere III, ja que no es va considerar adequat construir-hi 
habitatges socials. Amb aquelles vendes es van poder comprar terrenys situats 
en altres llocs de la ciutat per aconseguir un millor aprofitament econòmic. En 
concret, es va incidir en la compra de terrenys d'Arbonés, del Tossal dels 
Cigalons i del barri antic de la ciutat, per poder comprar edificacions i dur a 
terme el planejament que hi ha previst. 
Aquest any, en el destí dels 200 milions de pessetes també hi ha una aportació 
a l'empresa municipal FORUM, S.A., la qual cosa significa que hi ha una 
política concreta de compra de terrenys i de gestió. La previsió de venda de 
solars es nodreix de la compra de terrenys que hi ha previst per a aquest any i 
que estan destinats a la compra d'equipaments, zones verdes i també 
d'adquisició de solars en sòl urbanitzable programat perquè, a llarg termini, 
formin part del 10% o de la part de solars que permetran a l'Ajuntament el 
desenvolupament del planejament.  
Quant a l'import de les dues subhastes, la dels Trullols és de 41.932.800 
pessetes i la de la nau del polígon industrial de Bufalvent és de 70.733.304 
pessetes. Aquests són els preus de sortida i espera que hi hagi força 
competència i força postors. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 4.1.5 i 4.1.6 
de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 25 membres presents. 
 
4.2 REGIDORIA DELEGADA DE MEDI AMBIENT 
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4.2.1 APROVAR L'AGENDA 21 DE MANRESA, D'ACORD AMB ELS 
COMPROMISOS ADOPTATS EN SIGNAR LA CARTA D'AALBORG. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Medi 
Ambient del  dia 7 de febrer del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que l’any 1992 es va celebrar a la ciutat de Rio de Janeiro la Conferència 
de les Nacions Unides sobre Medi Ambient i Desenvolupament, altrament 
coneguda com a Cimera de la Terra, en el marc de la qual es va consensuar el 
document anomenat Agenda 21, amb la finalitat de potenciar els aspectes 
ambientals com a qüestió prioritària per al creixement econòmic i el benestar 
dels pobles de la Terra. 
 
Atès que el 1994 es va celebrar a la ciutat d’Aalborg la Conferència Europea de 
Ciutats Sostenibles, en el marc de la qual s’elaborà el document conegut com a 
Carta de les Ciutats Europees cap a la Sostenibilitat, o Carta d’Aalborg, dirigit al 
reconeixement dels principis que han de permetre avançar col·lectivament vers 
la sostenibilitat. 
 
Atès que la Carta declara, d’una banda, la voluntat d’elaborar un Pla d’Acció 
Local que permeti definir l’estratègia a aplicar per tal d’assolir els objectius 
sorgits de la conferència i, de l’altra, la necessitat de programar l’aplicació del 
pla i establir sistemes de seguiment de la seva implementació. 
 
Atès que la ciutat de Manresa declarà la seva voluntat d’avançar cap al 
desenvolupament sostenible, amb la signatura de la Carta d’Aalborg i l’adhesió 
a la Campanya Europea de Ciutats Sostenibles, per acord del Ple de 15 de 
juliol de 1996, en virtut de la qual s’obligà a elaborar l’Agenda 21 local. 
 
Atès que el procés de redacció de l’Agenda 21 va iniciar-se amb la realització 
de l’Auditoria ambiental de Manresa i el Pla d’acció ambiental, el qual fou 
discutit i consensuat en el si de les diferents sessions del Fòrum Ambiental, 
celebrades durant els anys 1998 i 1999, amb la participació de ciutadans, 
administracions i més de 150 entitats representatives dels agents econòmics i 
socials del municipi.  
 
Atès que, posteriorment, el document de l’Agenda 21 s’ha completat amb 
l’Inventari dels Programes socials  i econòmics per a la sostenibilitat, on es 
recolliren tots aquells programes en clau de desenvolupament sostenible ja 
endegats a l’Ajuntament de Manresa i amb caràcter de continuïtat. 
 
Atès que l’Agenda 21 de Manresa ha assolit un grau suficient d’elaboració com 
a document programàtic i que, d’acord amb els compromisos adoptats al signar 
la Carta d’Aalborg, és en disposició de ser aprovat pel Ple Municipal. 
 
Vist l’informe emès per l’enginyera tècnica de la Unitat de Medi Ambient. 
 
Montserrat Selga i Brunet, regidora delegada de Medi Ambient, en virtut del 
decret d’alcaldia de 20 de juliol de 1999, proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent 
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ACORD 
 
1r. APROVAR L’AGENDA 21 DE MANRESA, de conformitat i en compliment 
dels compromisos adoptats en virtut de l’acord plenari de 15 de juliol de 1996, 
pel qual s’aprovà l’adhesió d’aquesta ciutat a la Carta de les Ciutats Europees 
cap a la Sostenibilitat o Carta d’Aalborg. 
 
2n. DONAR PUBLICITAT d’aquest acord a través dels mitjans informatius 
locals." 
 
La senyora Selga i Brunet inicia la seva intervenció dient que s'ha compromès 
a escriure la seva exposició, convençuda de la importància que té per a la 
ciutat l'aprovació de l'Agenda 21 de Manresa, perquè representa el primer pas 
d'una voluntat política per avançar en un camí continuat, sense parades, 
anomenat Sostenibilitat. 
Cal recordar un cop més que Sostenibilitat vol dir desenvolupament social i 
econòmic per assolir nivells de benestar, sense comprometre tercers, el medi 
ambient o el benestar de les generacions futures. 
És, per tant, un compromís ètic amb el medi ambient, als països en 
desenvolupament i amb les generacions futures.  
La Sostenibilitat implica treballar decididament amb voluntat política 
expressada amb actes de govern.  
La Sostenibilitat representa també un canvi social, mental, personal i espiritual 
de les persones, i, per fer-la possible, necessita una interrelació molt íntima 
entre Administració i societat, entre dones i homes, i entre grans i xics 
d'aquesta ciutat. 
Sostenibilitat comporta assumir personalment i políticament que les pròpies 
decisions tenen repercussions irreversibles en l'entorn; i Sostenibilitat 
representa acceptar que necessitem una interrelació saludable amb l'entorn, 
perquè la nostra salut ho necessita i perquè el medi emmalalteix amb els  
nostres actes. 
Per avançar en aquest camí, cal entendre que la qualitat de vida i el benestar 
que tots busquem no vol dir només increment de poder adquisitiu; qualitat de 
vida és salut física i mental, pau, treball, bones relacions i cooperació.  
L'Agenda 21 de Manresa, que és aquest document que avui es presenta, amb 
el seu pla d'acció ambiental, ens proposa una sèrie d'actuacions per incidir en 
la protecció global del medi ambient i per corregir-ne la seva degradació. En 
concret, hi ha hagut línies estratègiques, 24 programes i 96 actuacions. Acció a 
avaluar, revisar i ampliar, a mesura que s'avança en la seva aplicació. 
L'Agenda 21 de Manresa vol incidir en un ús més racional dels recursos 
naturals: aigua, energia i materials; vol reconduir el desbaratament de recursos 
amb la reducció dels residus abocats; vol protegir l'espai lliure dels voltants de 
la ciutat i de la vora dels rius i rieres; vol incidir perquè el disseny de la ciutat 
sigui més humà, disminuint el domini del cotxe en l'espai públic; vol protegir el 
regadiu local, com a valor econòmic i cultural propi, i d'altres que s'anomenen 
en el document.  
Les accions proposades potser són les que convé emprendre per no 
augmentar els problemes globals del planeta. 
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L'Agenda 21 de Manresa que es presenta té una diagnosi ambiental, un pla 
d'acció, un pla de seguiment i un sistema d'indicadors per avaluar el seguiment. 
També reflexiona sobre els desequilibris socials, econòmics i ambientals entre 
el primer, el tercer i el quart món i proposa la necessitat de treballar 
conjuntament perquè un ús indegut dels recursos comporta també desequilibris 
socials. 
Creu que no s'equivoca quan diu que la majoria de persones de Manresa està 
preocupada pel medi ambient i el seu estat. Els mitjans de comunicació es fan 
ressò dels problemes que ens afecten, però no sabem què fer; pensem que les 
respostes i solucions són allunyades de nosaltres. 
L'Agenda 21 de Manresa, però, ens aporta una eina important, comença a 
acostar les decisions i les possibles accions i solucions als problemes globals 
en l'àmbit local, municipal i personal.  
L'Agenda 21 de Manresa conclou una etapa iniciada en la Cimera de la Terra 
celebrada a Rio de Janeiro al 1992, on es va definir la necessitat de concretar 
polítiques locals en medi ambient. L'Ajuntament de Manresa va assumir 
aquesta necessitat moral al 1996 quan es va adherir a la Carta d'Aalborg de 
ciutats europees cap a la sostenibilitat.  
L'Agenda 21 de Manresa proposa que l'Ajuntament i el municipi actuïn 
localment i aquesta necessitat d'actuar es farà palesa també en els moviments 
socials que s'aniran associant per a autoresponsabilitzar-se dels problemes 
locals i globals.  
No és casualitat que es proposi l'aprovació pel Ple de l'Agenda 21 de Manresa 
justament a l'inici de l'any 2000. No és fruit de l'atzar que aquest document, que 
expressa una preocupació i una necessitat i voluntat de canvi estigui avui sobre 
la taula; hi ha moltes altres ciutat i voluntats que coincideixen en aquest camí. 
Tampoc és casualitat perquè abans que l'Ajuntament de Manresa, hi ha hagut 
altres persones, col.lectius socials i intel.lectuals que han fet avançar el 
pensament d'aquesta societat i la importància dels temes ambientals, i també 
és a causa d'ells que l'Ajuntament es proposa fer aquest pas decisiu. 
Espera, doncs, que a més de l'aprovació formal de l'Agenda 21 de Manresa la 
voluntat d'avançar cap a la Sostenibilitat es faci palpable en el Pla d'Acció 
Municipal, dins del qual ja s'han començat a integrar moltes accions degut a tot 
el procés que es va dur a terme des de l'inici de la diagnosi. 
Aquesta necessitat de canvi s'ha d'internalitzar en l'Ajuntament, en els 
programes de govern i en la voluntat de la ciutat.  
També vol recordar que l'Agenda 21 de Manresa ha estat debatuda, preparada 
i ha obtingut el suport d'un ampli ventall d'entitats socials i professionals, així 
com de l'Administració municipal.  
L'Agenda 21 de Manresa ha de ser un document inicial, on es reflecteixi la 
voluntat política, que tingui el suport de totes les forces representades a 
l'Ajuntament. 
Voldria acabar la seva intervenció animant tothom a no caure en el tòpic de 
creure que aquest camí és impossible; ben al contrari, considera que és un 
camí ple d'il.lusió i d'esperança, malgrat que també de dificultats, com és 
normal en un camí ambiciós. També li plau dir que, a més dels arguments 
científics i tècnics que avalen la necessitat de fer un gir en l'orientació de la 
nostra societat cap a la Sostenibilitat i cap a la protecció seriosa de l'entorn, el 
seu convenciment personal i la seva intuïció li diuen que és l'únic camí possible 
i que com més aviat el comencem, millor.  
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El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i manifesta la satisfacció del 
GMPP per la presentació d'aquest dictamen d'aprovació de l'Agenda 21 de 
Manresa, ja que, com molt bé ha recordat la regidora delegada de Medi 
Ambient, aquest tema s'està treballant des de fa dos anys amb moltes entitats 
de la ciutat. Hi ha hagut un gran moviment de participació ciutadana respecte a 
l'elaboració d'aquesta Agenda 21 de Manresa, respecte el significat de la Carta 
d'Aalborg i també respecte els compromisos que ha d'adquirir i fomentar la 
ciutat pel que fa a la Sostenibilitat.  
El GMPP s'adhereix a la proposta, perquè ha intentat participar-hi dins del 
possible aportant el seu gra de sorra. Tothom ha treballat molt el text que avui 
es proposa aprovar, respecte el qual el GMPP hi dóna el seu total suport.  
Voldria, però, demanar que no es demori l'aplicació dels compromisos 
continguts en l'Agenda 21 de Manresa a llarg termini, malgrat que es tracti de 
compromisos de futur. Cal, doncs, començar a adoptar les mesures 
necessàries, no només a través de l'aprovació d'acords plenaris o de 
sentiments, sinó precisament, per poder dur a terme el treball que es deriva de 
l'Agenda 21 de Manresa, al darrera de la qual hi ha un gran esforç de 
participació ciutadana, és necessària la dotació econòmica. Per tant, a l'hora 
d'elaborar els Pressupostos municipals, cal tenir en compte el document que 
avui s'aprova a fi d'aconseguir la seva coherència. 
Per això, el GMPP insta l'equip de govern a començar a treballar en aquesta 
línia, un cop s'aprovi aquest document, ja que hi ha petites coses, que no 
requereixen grans aportacions econòmiques, que són viables i que poden 
possibilitar la satisfacció futura d'obtenir una ciutat Sostenible. 
Insisteix, cal tenir en compte aquest tema en l'aprovació dels Pressupostos 
municipals per als exercicis 2001, 2002 i 2003, per evitar que un treball de tanta 
envergadura quedi reflectit només sobre el paper sense portar-ho a la pràctica.  
 
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que, tal com ja va manifestar a la 
Comissió Informativa, el GMCIU votarà afirmativament aquest dictamen sobre 
l'Agenda 21 de Manresa. No pot ser d'una altra manera, tenint en compte el 
tarannà de Convergència i Unió, sobretot durant el quadrienni 1991-1995, dins 
del qual, encertadament o no, va crear l'Àrea de Política Ambiental i es va fer 
un gran esforç respecte a la concessió i a la recollida selectiva de deixalles. 
També es va fer l'Auditoria energètica del 1994, respecte a la qual li ha fet 
molta il.lusió que l'Agenda 21 de Manresa recomani que se segueixi, ja que 
això demostra que devia ser encertada. 
Per tant, en coherència amb aquests antecedents, el GMCIU dóna suport a 
l'Agenda 21 de Manresa.  
Considera que, de la mateixa manera que a partir d'un moment determinat va 
ser important que les ciutats disposessin d'un Pla General d'Ordenació Urbana, 
respecte el tema del medi ambient, també és important que les ciutats disposin 
de documents com l'Agenda 21 per poder definir el futur i saber cap on volem 
anar. 
Malgrat tot, creu que l'Agenda 21 de Manresa, que neix com a un document 
ampli, té dues petites objeccions, que val la pena plantejar-se: molts projectes 
que sorgeixen acaben sempre morint quan es tracta de buscar les virolles per 
poder-los tirar endavant. Si es fes una valoració de les qüestions que s'han de 
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tirar endavant, es veuria que algunes d'elles tenen un cost zero, altres el tenen  
de 10 milions de pessetes, i altres, de 10 milions de pessetes fins a l'infinit.  
Considera que s'haurien de començar a desenvolupar els temes inclosos a 
l'Agenda 21 de Manresa que tenen un import de 0 pessetes a 10 milions de 
pessetes, per començar a tenir la sensació de ciutat neta i sense sorolls. 
Respecte el tema del finançament, es preveu que molts dels projecte que 
sorgeixen siguin finançats per tercers, la qual cosa comportarà un gran esforç 
de negociació, ja que caldrà demanar recursos a altres Administracions. Per 
tant, malgrat que seria lògic pensar que cadascú ha d'aplicar la Sostenibilitat a 
la seva ciutat, a Manresa es fa anant a buscar el finançament a altres llocs, 
però creu que hi ha competències que han de pertànyer a altres 
Administracions. 
L'Agenda 21 de Manresa no defineix gaire bé com serà la participació 
ciutadana un cop aprovat aquest document, la qual cosa va ser objecte de 
comentari en un Consell al qual va assistir fa uns dies, que era presidit per la 
regidora de Medi Ambient. Creu que aquest aspecte hauria de quedar ben 
definit. Si estan d'acord amb que ha estat positiva la participació ciutadana 
durant la fase d'elaboració de l'Agenda 21 de Manresa, creu que ha de ser 
encara més segur per a tots, sobretot per als polítics, si volen continuar creient 
en la participació ciutadana, que aquesta sigui bona en el seguiment de 
l'Agenda 21 de Manresa.  
Cal tenir, doncs, molt present aquest aspecte i, tenint en compte que avui 
s'aprova aquest document amb la satisfacció i la il.lusió de futur de tots, 
demana a l'equip de govern que faci un esforç perquè es dugui a la pràctica. 
Potser el Pla d'Acció Municipal ja preveurà les accions que s'han de dur a 
terme, però cal pensar sobretot en les que no costen diners, sinó només gestió, 
compromís i presa de decisió.  
Ja s'ha començat a parlar d'alguns temes com són ara la muntanya del 
Collbaix, les riberes d'alguns rius i els sorolls; amb els quals es donaria gran 
satisfacció i tranquil.litat als ciutadans, per pocs diners.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents.  
 
5. ÀREA DE SERVEIS D'ACCIÓ CIUTADANA 
 
5.1 REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA 
 
5.1.1 ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ D'1.000.000 PTA CONCEDIDA PER LA 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER A LA CELEBRACIÓ DE LA 
PRIMERA EDICIÓ DEL FESTIVAL DE CINEMA DE MANRESA. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura del  dia 7 
de febrer del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que en data 15 de març de 1999 aquest Ajuntament va sol.licitar a la 
Diputació de Barcelona una subvenció per cobrir part de les despeses de la 
celebració de la primera edició del Festival de Cinema de Manresa. 
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Atès que en data 21 de gener de 2000 va tenir entrada a aquest Ajuntament la 
resolució de la Diputació de Barcelona en la que es comunicava que per Decret 
de l'Excm. Sr. President de la Diputació de Barcelona de data 30 de novembre 
de 1999, s'havia concedit una subvenció a l'Ajuntament de Manresa 
d'1.000.000'- PTA per a la celebració de la primera edició del Festival de 
Cinema de Manresa. 
 
És pel que, el Regidor-Delegat de Cultura proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. ACCEPTAR i consignar pressupostàriament com a ingrés la 
subvenció d'1.000.000'- PTA (un milió de pessetes), concedides per la 
Diputació de Barcelona per a la celebració de la primera edició del Festival de 
Cinema de Manresa. 
 
SEGON. FACULTAR a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la 
documentació necessària, per portar a terme aquest acord en tots els seus 
punts." 
 
El senyor Fontdevila i Subirana pren la paraula i diu que es tracta d'acceptar i 
consignar la subvenció d'1.000.000 de pessetes, atorgada per la Diputació de 
Barcelona per a la celebració de la primera edició del Festival de Cinema de 
Manresa del passat mes de setembre. 
Aquest dictamen no tindria més rellevància si no fos perquè, com ja es veurà 
en l'apartat d'assumptes sobrevinguts, l'Ajuntament, amb una visió gairebé 
històrica, incorpora la subvenció al Pressupost ordinari d'aquest exercici. Això 
és el que converteix aquest tema en especialment rellevant. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
5.2 REGIDORIA DELEGADA D'ENSENYAMENT I SERVEIS SOCIALS 
 
5.2.1 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE 

FUNDACIÓ SOCIOSANITÀRIA DE MANRESA, PER IMPORT 
D'1.819.549 PTA, EN CONCEPTE D'ESTADES DE RESIDÈNCIA I 
CENTRE DE DIA A LES RESIDÈNCIES CATALUNYA I RAMONA 
MIRÓ, DURANT EL MES DE DESEMBRE DE 1999. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Serveis Socials 
del  dia 2 de febrer del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
"Atès que durant l’exercici de 1999 s’han devengat obligacions a càrrec 
d’aquest Ajuntament que per diverses causes no han estat reconegudes ni 
liquidades. 
 
Atès que una d’aquestes és una part de la facturació corresponent al darrer 
mes de l’any 1999, referida al servei de residències municipals, que diferents 
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motius han portat a fer que la despesa total de l’any hagi estat superior en part 
a la consignació pressupostària prevista. 
 
Atès que per aquest motiu s’ha pogut aprovar només una part de la factura 
núm. 470, sent necessari procedir a l’aprovació de la resta de la factura 
presentada per la Fundació Sociosanitària de Manresa, i que puja un import de 
1.819.549,-ptes. 
 
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

 
FUNDACIÓ SOCIOSANITÀRIA 
DE MANRESA 
CIF- G-58666983 

 
Estades de residència i centre de dia 
a les Residències Catalunya i 
Ramona Miró del mes de desembre 1.819.549,-

  
TOTAL........................................ 1.819.549,-

" 
 
El senyor Mora i Villamate inicia la seva exposició dient que, tal com s'explica 
a la part expositiva del dictamen, ens trobem davant d'una situació poc usual, ja 
que no s'havia produït en els darrers anys, consistent en el fet que la 
consignació que s'havia previst per cobrir el servei de la gestió de les 
residències municipals ha estat insuficient aquest any pel motiu següent: del 
cost total de les residències, una part la paguen els usuaris, i l'empresa 
concessionària és l'encarregada de cobrar-la. Això provoca que la factura 
d'aquesta empresa faci referència a la part no coberta pels usuaris.  
Així doncs, la consignació prevista per a aquest any ha estat insuficient, no tant 
perquè es preveiés que els ingressos dels usuaris serien més alts del normal, 
ja que la previsió es va fer d'acord amb la mitjana històrica, sinó perquè 
aquests ingressos han estat inferiors. Això és positiu per una banda, ja que 
demostra que els usuaris als quals es dóna servei són els qui realment estan 
en una situació precària i, per tant, la residència compleix la seva funció social, 
però també és negatiu pel fet que potser l'Ajuntament hauria d'haver detectat 
abans la producció d'aquest dèficit per aplicar les mesures oportunes.  
Aquest és el motiu de la major part del dèficit, però hi ha encara un altre factor 
relatiu a les dificultats que hi ha hagut per mantenir el cent per cent de 
l'ocupació de les places de centre de dia; s'han produït alguns buits durant el 
temps en què quedava desocupada una plaça i es tornava a cobrir, ja que no hi 
ha sempre la disponibilitat d'un usuari per cobrir la plaça vacant. Això ha 
provocat la manca d'ingressos. 
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Els dos factors que ha explicat han provocat la insuficiència de consignació, 
que, en qualsevol cas, s'aplicarà al Pressupost 2000 sense cap problema.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents.  
 
5.3 REGIDORIA DELEGADA D'ESPORTS 
 
5.3.1 ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 2.000.000 PTA CONCEDIDA PER 

LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER A LA CELEBRACIÓ DELS 
ACTES DE L'ALL STARS'99. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Esports del  dia 7 
de febrer del 2000 que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que en data 15 de setembre de 1999 aquest Ajuntament va sol.licitar a la 
Diputació de Barcelona una subvenció per cobrir part de les despeses que 
comporta l'organització i celebració de la Festa de l'All Stars a Manresa els dies 
13 i 14 de novembre de 1999, sota la iniciativa de l'entitat "Bàsquet Manresa, 
SAE". 
 
Atès que en data 10 de novembre de 1999 la Comissió de Govern de la 
Diputació de Barcelona va concedir una subvenció extraordinària de 
2.000.000'- PTA per a aquest concepte. 
 
Per tot això, el Regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, proposa al Ple 
de la Corporació Municipal l'adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER. ACCEPTAR i consignar pressupostàriament com a ingrés la 
subvenció de 2.000.000'- PTA (dos milions de pessetes), concedida per la 
Diputació de Barcelona per a la celebració dels actes de l'All Stars'99. 
 
SEGON. FACULTAR a 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." 
 
Donat que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el 
dictamen directament a votació i s'aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
5.4 REGIDORIA DELEGADA DE SANITAT 
 
L'alcalde disposa la lectura, el debat i la votació conjunts dels dictàmens 
inclosos en els punts 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 i 5.4.4 de l'ordre del dia. 
 
5.4.1 PRORROGAR PER UN PERÍODE DE 5 ANYS DIVERSES 

CONCESSIONS TEMPORALS DE DRET FUNERARI DEL 
CEMENTIRI MUNICIPAL. 
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El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Sanitat del dia 10 
de febrer del 2000 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.” 
 
5.4.2 ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI SOBRE 

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

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Sanitat del dia 10 
de febrer del 2000 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 
 
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 
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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.” 
 
5.4.3 ATORGAR LA CONCESSIÓ DE DRET FUNERARI SOBRE 

DIVERSES SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL, PER UN 
TERMINI DE 5 ANYS PRORROGABLES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Sanitat del dia 10 
de febrer del 2000 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.” 
 
5.4.4 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 8 
de febrer del 2000 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. SRE/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 els expedients han estat exposats 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 a 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 que 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, desprès 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 reversió 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." 
 
El senyor Irujo i Fatuarte pren la paraula i diu que es tracta de quatre acords 
que no mereixen més explicació. 
 
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que creu que s'hauria de celebrar 
que són els últims que se sotmeten a l'aprovació del Ple, ja que aquest és un 
tema que s'ha delegat a la Comissió de Govern, a la qual, es donarà d'aquesta 
manera una mica més de feina, ja que darrerament en té poca.  
 
L'alcalde intervé dient que la Comissió de Govern té la feina que li pertoca i ara 
se li incorporen els drets funeraris. 
Evidentment, de conformitat amb l'acord d'avui, aquests són els últims que 
aprova el Ple.  
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Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 5.4.1, 5.4.2, 
5.4.3 i 5.4.4 de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
6. ÀREA D'HISENDA 
 
6.1 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER 

LES OBRES D'ADEQUACIÓ I MILLORA DE LA URBANITZACIÓ 
DEL CARRER SANTA LLÚCIA (FASE B), I APROVAR 
PROVISIONALMENT L'EXPEDIENT D'ORDENACIÓ I APLICACIÓ DE 
LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS ESMENTADES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió Informativa 
i de control d’Hisenda i especial de Comptes del dia 11 de febrer del 2000 que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"Per acord de la Comissió de Govern del dia 19 d’abril de 1999 va aprovar-se 
inicialment el projecte d’obres d’adequació i millora de la urbanització del carrer 
Santa Llúcia. En no haver-se presentat reclamacions, el projecte va quedar 
aprovat definitivament amb efectes des del dia 31 de maig de 1999. 
 
És evident que aquesta obra comportarà un benefici especial i individualitzable 
per a tots els propietaris de les finques colindants amb el vial, les quals 
augmentaran de valor, per raó de la dotació de serveis i de la pavimentació de 
la via. 
 
La Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, disposa 
al seu article 28, en relació amb el 30.2.a), que l’obtenció pels propietaris 
d’immobles d’un benefici o d’un augment de valor dels seus béns com a 
conseqüència de la realització d’obres públiques constitueix el fet imposable de 
les contribucions especials. 
 
L’article 31 de la mateixa Llei estableix que la base imposable de les 
contribucions especials estarà constituïda, com a màxim, pel 90 % del cost que 
l’Entitat local suporti per la realització de les obres. 
 
Atès, doncs, que en les obres d’adequació i millora de la urbanització del C/ 
Santa Llúcia, es donen els requisits que originen l’exigència de contribucions 
especials, es proposa l’aprovació d’un expedient d’ordenació i imposició de 
contribucions especials per a la realització d’aquestes obres. 
 
Quant a la base imposable, es considera adequada la seva quantificació en el 
50 % del cost suportat pel municipi. 
 
Vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Financers. 
 
Vist l'informe del Servei d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública que consta a 
l’expedient. 
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El President de la Comissió d'Hisenda i Administració proposa al Ple l'adopció 
dels acords següents: 
 
PRIMER.- Aprovar la imposició de Contribucions Especials per les obres 
d’adequació i millora de la urbanització del  C/. Santa Llúcia (Fase B). 
 
SEGON.- Aprovar provisionalment l'expedient d'ordenació i aplicació de 
Contribucions Especials contingut en el present dictamen i els seus annexes 1 
a 5 inclusius, expressius de: 
 
 - La determinació del cost de les obres. 
 - La quantitat a repartir entre els beneficiaris. 
 - Les bases de repartiment. 
 - Les quotes assignades a cada contribuent. 
 
i que es resumeix a continuació : 
 
* Import del projecte d'execució d'obra  ............................. 25.651.382
* Cost de l'obra suportat pel municipi  ............................... 25.651.382
* Percentatge d'aplicació  ................................................. 50 %
* Base imposable  ........................................................... 12.825.691
* Suma dels mòduls de distribució  .................................... 9.151
* Preu unitari dels mòduls  ................................................ 1.401,5616

(PTA/m2 de sostre)
 
TERCER.- Establir els terminis de cobrament de les quotes que s'especifiquen: 
 
 * 1/3 a l'inici de l'execució de les obres. 
 * 1/3 un cop s'hagi executat el 50 % del pressupost. 
 * 1/3 a l'acabament de les obres. 
 
QUART.- Exposar al públic els acords precedents al tauler d'edictes de 
l'Ajuntament, durant el termini de 30 dies, comptats a partir de la publicació de 
l'edicte corresponent al BOP, que també es publicarà a un dels diaris de major 
difusió de la província. 
 
Durant aquest termini, els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi 
les reclamacions que considerin oportunes. 
 
Si transcorregut el període no s’ha presentat cap al·legació, els acords adoptats 
quedaran aprovats definitivament, de conformitat amb l'article 17.3 de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre reguladora de les Hisendes Locals." 
 
El senyor Teixeiro i Macipe explica que en les obres d'urbanització del carrer 
de Santa Llúcia (Fase B), que van del carrer de Vallfonollosa a la plaça de Sant 
Ignasi, excepte l'entorn de la plaça Immaculada, respecte el qual ja es van 
aprovar en la Fase A, es donen els requisits que originen l'exigència de 
contribucions especials. Per això es proposa l'aprovació d'aquest expedient, els 
paràmetres del qual, explicats resumidament, són els següents: 25,6 milions de 
pessetes com a import del projecte d'execució de l'obra amb el 50% de 
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percentatge d'aplicació, amb la qual cosa, la base imposable és de 12,8 milions 
de pessetes. Tenint en compte que la suma dels mòduls de distribució és de 
9.151 pessetes, resulta un preu unitari per mòdul de 1.401 pessetes. 
 
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que es tracta d'un carrer situat al 
barri antic, on possiblement hi viuen persones amb poc poder adquisitiu. 
Demana, per tant, que l'Ajuntament sigui sensible a aquest fet, ja que, malgrat 
que es tracti d'imports petits, que poden anar de les 40.000 a les 60.000 
pessetes, aproximadament, poden ser un problema per a les persones amb 
economia baixa, com són ara els jubilats. Cal tenir-ho en compte per a 
l'aplicació d'aplaçaments. 
 
L'alcalde intervé dient que l'aportació del senyor de Puig és correcta; el 
cobrament es farà, com sempre, en tres terminis, però es tindrà en compte, 
sobretot en el barri antic, la situació econòmica en què es trobi cadascú.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 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.  
 
L'alcalde disposa la lectura, el debat i la votació conjunts dels dictàmens 
inclosos en els punts  6.2 i 6.3 de l'ordre del dia. 
 
6.2 ESTIMAR LA SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DEL 50 % EN 

L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES, 
PRESENTADA PER LA SENYORA VIRTUDES CARRASCOSA 
CASAS. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió Informativa 
i de control d’Hisenda i especial de Comptes del dia 7 de febrer del 2000 que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"Vistes les sol·licituds de bonificació de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal 
reguladora de l’impost, que s’especifiquen: 
 

Sol·licitant: VIRTUDES CARRASCOSA CASAS  
Expedient: COM/001800 – ICB/00002 
Descripció obres: Pintar i estucar façana, al C/. Pirineo, 20 
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. 
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Atès que pels tècnics competents del Servei Urbanisme, Medi Ambient i Via 
Pública s’han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els requisits 
establerts a l’article 4-bis esmentat. 
 
Atès que les sol·licituds s’han realitzat simultàniament amb la sol·licitud de la 
llicència corresponent, de conformitat amb l’apartat 5 de l’article 4-bis de 
l’ordenança reguladora de l’impost. 
 
Atès que no s’estableix cap limitació en l’atorgament de la bonificació derivada 
de la situació urbanística de les finques, sempre que es compleixin els requisits 
relatius a la naturalesa de les obres i a la ubicació dels immobles on es 
realitzen. 
 
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de 
Comptes proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord 
següent: 
 
Estimar la sol·licitud i concedir les bonificacions en l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres que s’especifiquen : 

 
Sol·licitant: VIRTUDES CARRASCOSA CASAS  
Expedient: COM/001800 – ICB/00002 
Descripció obres: Pintar i estucar façana, al C/. Pirineo, 20 
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." 

 
6.3 ESTIMAR DIVERSES SOL.LICITUDS DE BONIFICACIÓ DEL 95 % 

EN L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I 
OBRES. 

 
El secretari dóna compte del dictamen del president de la Comissió Informativa 
i de control d’Hisenda i especial de Comptes del dia 7 de febrer del 2000 que, 
transcrit, diu el següent: 
 
"Vistes les sol·licituds de bonificació de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal 
reguladora de l’impost, que s’especifiquen : 
 

Sol·licitant: M. CONCEPCIÓ OMS GASSOL, en representació del Sr. 
JOAN M. SELLARES TEIXIDOR 
Expedient: COM/036399 - ICB/000089 
Descripció obres: Restauració de façana i impermeabilitzar terrassa, a la 
Plaça Major, 14-15 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: ANTONI GRANADOS PARÉS, en representació del Sr. 
JOSEP NADAL PUIGPELAT 
Expedient: OBM/017199 - ICB/000092 
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Descripció obres: Rehabilitació i divisió de vivenda existent en dos 
vivendes independents, al C/. Santa Maria, 29-1er.-2na.. 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: ENRIC NAVARRO ROSELL 
Expedient: OBM/019299 - ICB/000087 
Descripció obres: Rehabilitar l’edifici i el tercer pis, al C/. Escodines, 18 
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: JOAN VIMA SEGURA, en representació del Sr. MATEO 
MUÑOZ SERRANO 
Expedient: OBM/019099 - ICB/000086 
Descripció obres: Reformar edifici plurifamiliar al C/. Sobrerroca, 21 
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 

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

Sol·licitant: M. CONCEPCIÓ OMS GASSOL, en representació del Sr. 
JOAN M. SELLARES TEIXIDOR 
Expedient: COM/036399 - ICB/000089 
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Descripció obres: Restauració  de façana i impermeabilitzar terrassa, a la 
Plaça Major, 14-15 
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: ANTONI GRANADOS PARÉS, en representació del Sr. 
JOSEP NADAL PUIGPELAT 
Expedient: OBM/017199 - ICB/000092 
Descripció obres: Rehabilitació i divisió de vivenda existent en dos 
vivendes independents, al C/. Santa Maria, 29-1er-2na.. 
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost. 
 
Sol·licitant: ENRIC NAVARRO ROSELL 
Expedient: OBM/019299 - ICB/000087 
Descripció obres: Rehabilitar l’edifici i el tercer pis, al C/. Escodines, 18 
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: JOAN VIMA SEGURA, en representació del Sr. MATEO 
MUÑOZ SERRANO 
Expedient: OBM/019099 - ICB/000086 
Descripció obres: Reformar edifici plurifamiliar al C/. Sobrerroca, 21 
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de 
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost." 

 
El senyor Teixeiro i Macipe explica que el primer dels dos dictàmens 
correspon a la bonificació del 50 per 100 en la quota de l'ICIO, que correspon a 
la rehabilitació de façanes en qualsevol lloc de la ciutat que no sigui el barri 
antic.  
La senyora Virtudes Carrascosa i Casas ha presentat una sol.licitud, que 
l'Ajuntament ha estimat. 
Pel que fa al segon dels dos dictàmens, cal dir que s'aplicarà la bonificació del 
95 per 100 de la quota de l'ICIO a les rehabilitacions que corresponguin a 
l'entorn del barri antic. Per això, s'han estimat les quatre sol.licituds de 
bonificació presentades. 
 
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 6.2 i 6.3 de 
l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels membres presents. 
 
7. PROPOSICIONS 
 
7.1 PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR 

REFERENT A L'ELIMINACIÓ DEL PEATGE EXISTENT ENTRE 
SANT VICENÇ DE CASTELLET I SANT FRUITÓS DE BAGES, A 
L'AUTOPISTA A-18. (AQUESTA PROPOSICIÓ VA QUEDAR SOBRE 
LA TAULA EN LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL DIA 
17-1-00). 

 



 54

El secretari dóna compte de la proposició presentada el dia 12 de gener del 
2000 que, transcrita, diu el següent: 
 
"Atès l'alt índex d'accidents que és donen entre els punts quilomètrics de les 
localitats de Sant Vicenç de Castellet i Manresa en la C-1411. 
 
Atesa l'alta densitat de trànsit que suporta aquesta via de comunicació els dies 
de cada dia, en els punts esmentats anteriorment. 
 
Atesa la infrautilització que es fa de la via A-18 entre els peatges de Sant 
Vicenç de Castellet i Sant Fruitós de Bages. 
 
Atès que aquesta via resultaria un cinturó de la ciutat de Manresa i de pobles 
de la comarca d'important utilització per descongestionar vies de circulació 
actuals. 
 
Atès que aquesta via de comunicació ràpida depèn de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Proposem al Ple de la Corporació l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
1r. Instar el govern de la Generalitat que adopti les mesures adients i 
adequades perquè el peatge existent entre l'entrada i/o sortida de Sant Vicenç 
de Castellet i Sant Fruitós de Bages sigui eliminat en el proper exercici. 
 
2n. Fer arribar aquest acord a tots els grups del Parlament de Catalunya 
perquè, si així ho consideren adequat, realitzin les seves aportacions junt amb 
l'Executiu de la Generalitat per dur a terme l'eliminació del peatge esmentat." 
 
A continuació, el secretari dóna compte de l'esmena presentada pel GMS, 
GMERC, GMIC-V, GMCIU i GMPP a la proposició, que, transcrita, diu el 
següent: 
 
"Atès que els grups municipals que presenten l'esmena estan d'acord en la part 
expositiva de la proposició del GMPP, però no així en la part resolutòria, és per 
això que els grups municipals del PSC, ERC, IC-V, CiU i PP proposen al Ple de 
la Corporació l'adopció del següent acord: 
 
-  Substituir el redactat dels punts 1 i 2 de la proposició del GMPP que diu: 
 
"1- Instar el govern de la Generalitat que prengui les mesures adients i 
adequades perquè el peatge existent entre l'entrada i/o sortida de Sant Vicenç 
de Castellet i Sant Fruitós de Bages sigui eliminat en el proper exercici. 
 
2- Fer arribar aquest acord a tots els grups del Parlament de Catalunya, 
perquè, si així ho consideren adequat, realitzin les seves aportacions junt amb 
l'executiu de la Generalitat per dur a terme l'eliminació del peatge esmentat." 
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pel següent acord: 
 
1. Ratificar l'acord de l'Assemblea d'Alcaldes referent a les comunicacions del 

Bages Sud. 
 
2. Instar el Govern de la Generalitat perquè prengui les mesures adients per 

tal que, amb caràcter prioritari, es destinin les inversions necessàries per 
fer possible la realització d'obres de millora de la carretera C-1411 entre 
Manresa i la connexió amb la carretera BP 1213 al túnel de Bogunyà. 

 
3. Donar suport a la petició que ha fet el govern de la Generalitat al Govern 

Central en el sentit que es traspassin fons econòmics de l'Estat per valor de 
14.000 milions de pessetes per finançar el rescat de les concessions de les 
autopistes catalanes. 

 
4. Instar el Govern de la Generalitat per tal que el tram Sant Fruitós - Sant 

Vicenç de Castellet de l'autopista Terrassa - Manresa sigui la primera 
concessió que es rescati." 

 
El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i diu que es referirà directament 
a l'esmena.  
El GMPP està satisfet de l'acord al qual s'ha arribat amb aquesta esmena 
conjunta, ja que, com sempre passa amb les esmenes, tots els grups han hagut 
de cedir respecte a la seva manera de veure la situació. 
Es proposa ratificar l'acord de l'Assemblea d'Alcaldes perquè fa referència a 
uns punts negres existents en aquestes vies de comunicació, als quals no es 
dóna la solució adequada. 
Es demana que es resolguin el més aviat possible aquests punts negres, com a 
qüestió paral.lela a l'aplicació de la solució definitiva. 
Com es deia en l'informe d'una mutualitat d'automòbils de la ciutat: amb 
inversions puntuals en llocs concrets d'aquestes vies, es milloraria molt la 
situació respecte al seu índex de sinistralitat i també es guanyaria fluïdesa en el 
trànsit, sense caure en el parany de les grans inversions. 
Per això, el GMPP està d'acord amb donar suport a la petició que ha fet el 
govern de la Generalitat al Govern Central, en el sentit que es traspassin fons 
econòmics de l'Estat per valor de 14.000 milions de pessetes per finançar el 
rescat de les concessions de les autopistes catalanes. I, tenint en compte que 
aquest fet serà una realitat si continua havent el mateix govern que fins ara, el 
primer que ha de fer el govern de la Generalitat, quan s'hagin realitzat els 
traspassos financers, és rescatar el peatge de l'autopista Terrassa - Manresa. 
Seguint aquesta línia de consens, el GMPP s'adhereix a l'esmena. 
 
L'alcalde intervé agraint a tots els grups l'esforç que han fet per arribar a un 
acord. 
 
Sotmesa a votació l'esmena, s'aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
Sotmesa a votació la proposició, amb l'esmena incorporada, s'aprova per 
unanimitat dels 25 membres i, per tant, es declara acordat el següent: 
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"Atès l'alt índex d'accidents que es donen entre els punts quilomètrics de les 
localitats de Sant Vicenç de Castellet i Manresa, a la C-1411. 
 
Atesa l'alta densitat de trànsit que suporta aquesta via de comunicació els dies 
de cada dia en els punts esmentats anteriorment. 
 
Atesa la infrautilització que es fa de la via A-18 entre els peatges de Sant 
Vicenç de Castellet i Sant Fruitós de Bages. 
 
Atès que aquesta via resultaria un cinturó de la ciutat de Manresa i de pobles 
de la comarca d'important utilització per a descongestionar vies de circulació 
actuals. 
 
Atès que aquesta via de comunicació ràpida depèn de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Els grups municipals del PSC, ERC, IC-V, CiU i PP, proposen al Ple de la 
Corporació l'adopció del següent acord: 
 
1. Ratificar l'acord de l'Assemblea d'Alcaldes referent a les comunicacions del 

Bages Sud. 
 
2. Instar al Govern de la Generalitat perquè prengui les mesures adients per 

tal que, amb caràcter prioritari , es destinin les inversions necessàries per 
fer possible la realització d'obres de millora de la carretera C-1411 entre 
Manresa i la connexió amb la carretera BP1213 al túnel de Bogunyà. 

 
3. Donar suport a la petició que ha fet el Govern de la Generalitat al Govern 

Central en el sentit que es traspassin fons econòmics de l'Estat per valor de 
14.000 milions de pessetes per finançar el rescat de les concessions de les 
autopistes catalanes. 

 
4. Instar al Govern de la Generalitat per tal que el tram Sant Fruitós-Sant 

Vicenç de Castellet de l'autopista Terrassa-Manresa sigui la primera 
concessió que es rescati." 

 
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS  
 
L'alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència dels dos 
assumptes sobrevinguts presentats, la qual s’aprova per unanimitat dels 25 
membres presents, de conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 
781/1986 i l’art. 51.1.e) del ROM. 
 
8.1 DICTAMEN DE L'ALCALDE PRESIDENT SOBRE APROVACIÓ DE 

L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 1/2000, DINS 
EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 

 
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del dia 17 de febrer del 
2000 que, transcrit, diu el següent: 
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"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions 
municipals que no poden demorar-se fins a l'exercici del 2001, i no sent 
suficient el crèdit consignat al Pressupost Municipal vigent, l'Alcalde que 
subscriu ha considerat convenient ordenar la incoació d'un expedient de crèdits 
extraordinaris, a fi i efecte d'habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer 
front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient de crèdits extraordinaris degudament 
informat per la Intervenció municipal d'aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l'adopció dels següents 
acords: 
 
Primer. Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris amb càrrec a recursos 
generats per majors ingressos, per finançar els costos necessaris per atendre 
diverses obligacions que no es poden demorar fins a l'exercici del 2001. 
 
Segon. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 1/2000 dins el 
Pressupost Municipal vigent, amb especificació de les partides pressupostàries 
que es creen, en la forma que es detalla a l'annex únic a aquest Dictamen. 
 
Tercer. De conformitat amb allò que disposa l'article 158, en relació amb el 150, 
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, 
l'expedient 1/2000 s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la 
Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i 
presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat definitivament si 
durant el termini esmentat no s'haguessin presentat reclamacions." 
 
El senyor Teixeiro i Macipe explica que aquest expedient de modificació de 
crèdits complementa els dos dictàmens ja comentats en aquest mateix Ple, de 
la regidoria delegada de Cultura i de la regidoria delegada d'Esports, amb els 
quals s'acceptaven les subvencions d'1.000.000 i 2.000.000 de pessetes, 
respectivament. 
Es creen les dues partides necessàries per poder atorgar les dues subvencions 
i es financen amb Majors Ingressos d'ambdues subvencions.  
 
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 17 vots afirmatius (11 GMS, 1 
GMIC-V, 3 GMERC i 2 GMPP) i 8 abstencions (GMCIU). 
 
8.2 MOCIÓ DEL GMS, GMERC, GMIC-V, GMCIU I GMPP, EN RELACIÓ 

A L'ASSASSINAT DEL PARLAMENTARI I PORTAVEU DEL PARTIT 
SOCIALISTA AL PARLAMENT BASC   

 
L'alcalde intervé dient que voldria explicar l'excepcionalitat d'aquesta moció. 
En els plens que se celebren abans de les convocatòries d'eleccions s'ha 
complert sempre la regla no escrita i no recollida legalment, consistent en no 
presentar proposicions. 
S'ha tractat anteriorment la proposició presentada pel GMPP i l'esmena 
signada per tots els grups presentada al respecte, pel fet que ja provenia de 
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l'anterior sessió plenària i també pel fet que s'ha aconseguit el consens de tots 
els grups municipals. Respecte a la moció que es tractarà a continuació, cal dir 
que està motivada pel dia excepcional en què ens trobem avui.  
 
El secretari dóna compte de la moció del dia 22 de febrer del 2000, que, 
transcrita, diu el següent: 
 
"Els grups municipals signants proposen adherir-se al comunicat conjunt fet 
públic per la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de 
Municipis en relació a l'assassinat del portaveu del grup socialista al Parlament 
Basc, Fernando Buesa, i el seu acompanyant,  
 
I que diu el següent: 
 
"Assabentats de l'assassinat del portaveu del Grup Socialista del Parlament 
Basc, Fernando Buesa, i el seu acompanyant, la Federació de Municipis de 
Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis manifesten, un cop més, el seu 
més ferm rebuig a aquests tipus d'actes que atempten contra la democràcia i la 
llibertat de les persones. 
 
La llibertat i la democràcia són patrimoni de tots els ciutadans que practiquen la 
convivència pacífica i en pau. I en aquesta convivència no hi caben fets que 
atempten clarament contra la integritat de les persones, sigui quina sigui, la 
seva ideologia. El dret a la vida de les persones és inqüestionable." 
 
l'Ajuntament de Manresa s'adhereix a la crida que fan conjuntament la FMC i 
l'ACM per tal que els ciutadans manifestin públicament aquest rebuig. En 
aquest sentit, per a demà, dia 23 de febrer, a les 12,00 hores es convoca totes 
les manresanes i els manresans a fer cinc minuts de silenci a la plaça Major, 
davant l'edifici de la Casa Consistorial." 
 
L'alcalde pren la paraula i diu que, tenint en compte que el redactat de la 
moció és prou explícit, els comentaris serien sobrers. Per tant, cal passar 
directament a la votació, demanant, però, abans als mitjans de comunicació 
que, en la mesura dels possibles, expressin aquesta voluntat de convocatòria 
per al dia 23 de febrer a les 12,00 hores, a la plaça Major. 
 
Sotmesa a votació la moció, s'aprova per unanimitat dels 25 membres 
presents. 
 
9. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS 
 
No se'n presenten, no se'n formulen. 
 
Un cop tractats ja tots els assumptes, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les 
21 hores i 35 minuts, la qual cosa, com a secretari general accidental, certifico, 
i s’estén aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat de 
Catalunya núm. ............... i correlativament fins el  .............. 
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El secretari general accidental, Vist i plau,
L’alcalde

 
 


