Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el 16 de febrer
del 2004. 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
Primer:
Segon:
Tercera:
Quarta:
Cinquè:
Sisena:
Setè:

Sr. Josep Camprubí i Duocastella
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
Sra. Maria Àngels Mas i Pintó
Sra. Núria Sensat i Borràs
Sr. José Luís Irujo i Fatuarte
Sra. Aida Guillaumet i Cornet
Sr. Ignasi Perramon i Carrió

Regidors i Regidores
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.

Montserrat Mestres i Angla
Anna Torres i García
Alain Jordà i Pempelonne
Montserrat Selga i Brunet
Josep Lluís Gozalbo i Fuertes
Xavier Rubio i Cano
Josep Vives i Portell
Imma Torra i Bitlloch
Josep Becerra i Finestras
Maria Rosa Riera i Montserrat
Gregori García i Lladó
Alexis Serra i Rovira
Josep Maria Sala i Rovira
Xavier Javaloyes i Vilalta
Carina Rius i Díaz

Regidora electa
Sra. Rosa Argelaguet i Isanta
Secretari general accidental
Sr.

Lluís Granero i Vilarasau

Interventor
Sr.

Josep Trullàs i Flotats

Sr.

Miguel Angel Martínez i Conde

ABSENTS

*Alguns noms i dades s'han omès en aplicació de la Llei de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals.

El president obre la sessió a les 20 hores i 5 minuts, i, un cop comprovat el quòrum
d’assistència necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els
assumptes compresos a l’ordre del dia que s’especifica a continuació.
L'assumpte inclòs en el punt 3.1.5 de l’ordre del dia queda retirat de la sessió per decisió
de l’alcalde, d’acord amb el que preveu l’article 56.a) del Reglament Orgànic Municipal.
1.

APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIÓNS ANTERIORS

Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de les actes de
les sessions ordinàries del 15 de desembre del 2003 i 19 de gener del 2004, que s’han
entregat als regidors i regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si
hi ha alguna observació a formular respecte el seu contingut.
En no formular-se’n cap, les actes esmentades queden aprovades per unanimitat dels
23 membres presents.
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
JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LES SEVES SESSIONS NÚMERO 2, 3, 4 I
5, CORRESPONENTS ALS DIES 12, 19 I 26 DE GENER I 2 DE FEBRER DEL
2004, RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES
D’AQUESTES SESSIONS S’HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS
PARTITS POLÍTICS, EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2.A) DE LA LLEI
7/1985, DE 2 D'ABRIL I ELS ART. 104 I 113.1.B) DEL RD 2568/86, DE 28 DE
NOVEMBRE.

Els regidors queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la Junta de
Govern Local en les seves sessions número 2, 3, 4 I 5, corresponents als dies 12, 19 i
26 de gener i 2 de febrer del 2004, 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, DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDE
PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS I DELEGADES, MITJANÇANT
DONACIÓ DE COMPTE, EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2.A) DE LA LLEI
7/85, DE 2 D’ABRIL, I DELS ART. 42 I 104 DEL RD 2568/86, DE 28 DE
NOVEMBRE.

Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcaldepresident i els regidors i regidores 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.
A)

SERVEIS JURÍDICS I D’ASSESSORAMENT

A.1)

PERSONACIÓ EN PROCESSOS JUDICIALS
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2.3

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 137, DE 19 DE
GENER DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN
EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 906/2003 INTERPOSAT
PER MS-MT, SL, CONTRA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE QUE
DESESTIMAVA LES AL·LEGACIONS PRESENTADES CONTRA EL
PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL PLA PARCIAL ELS TRULLOLS-2,
POLÍGON 2.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 906/2003 interposat per MSMT, S.L., contra la resolució de l’Alcalde-President de data 17-03-03, la qual
desestimava les al·legacions presentades per l’actora contra el projecte de
reparcel.lació del Pla Parcial Els Trullols-2, polígon 2, davant la Secció Tercera de la
Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
qualitat de part demandada.
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada a la
Secció Tercera de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, tal i com preveu l'article 48.4 de la Llei 29/1998, i notificar
aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats, emplaçant-los
perquè puguin personar-se com a demandats en el termini de nou dies, en compliment
de l'article 49.1 de la Llei 29/1998.
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals,
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a
l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor
ENRIC ALOY i BOSCH, director de la defensa jurídica en el recurs contenciósadministratiu de referència.
4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
2.4

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 341, DE 22 DE
GENER DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN
EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 369/2003 SECCIÓ A,
INTERPOSAT PER IMMOBILIÀRIA CAN SORROCHE, SL CONTRA
RESOLUCIÓ DE LA REGIDORA DELEGADA D'URBANISME QUE
IMPOSAVA UNA MULTA PER TALA D'ARBRES SENSE LLICÈNCIA AL
CARRER VERGE DE L'ALBA, NÚM. 1.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera instància i,
en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en el recurs contenciós administratiu número 369/2003 secció 4,
interposat per la IMMOBILIÀRIA CAN SORROCHE, SL, contra la resolució de la
regidora delegada d’urbanisme de 15-10-03 que imposava una multa de 3000 € per la
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infracció consistent en la tala d’arbres sense llicència al pati del carrer Verge de l’Alba,
1, en qualitat de part demandada.
2n.- TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat
Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona, tal i com preveu l’article 48.4 de la Llei
29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats,
emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini de nou dies, en
compliment de l’article 49.1 de la Llei 29/1998.
3r.- NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals
representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a
l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora
TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós
administratiu de referència.
4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
2.5

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 343, DE 22 DE
GENER DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ
DAVANT DEL JUTJAT DE MENORS NÚM. 3 DE BARCELONA, EN EL
PROCÉS DE LA PEÇA SEPARADA DE RESPONSABILITAT CIVIL NÚM.
4/2004.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració davant del Jutjat de Menors
núm. 3 de Barcelona, en el procés de la peça separada de responsabilitat civil número
4/2004, amb l’objecte de ser part en el procediment, en qualitat d’actor civil, per tal de
reclamar la responsabilitat civil, derivada dels desperfectes ocasionats a la via pública
el dia 18 de desembre de 2003, presumptament pel Sr.XXX.
2n.- NOMENAR a la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora
Montserrat Morros i Martínez, directora de la defensa jurídica en judici de l’Ajuntament
de Manresa, en la peça separada de responsabilitat civil número 4/2004.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
2.6

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 356, DE 26 DE
GENER DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN
EL
RECURS
CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU
NÚM.
373/2003-3
INTERPOSAT PEL SENYOR XXX, CONTRA L'ACORD DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN QUE ATORGAVA LLICÈNCIA DE LEGALITZACIÓ D'ACTIVITAT
DE TALLER MECÀNIC A INOXFORMA, S.L.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 373/2003-3 interposat pel
Sr. XXX, contra l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Manresa de data
01-12-03, atorgant a la societat Inoxforma, S.L., llicència municipal per a la legalització
de l’activitat de taller mecànic que es porta a terme a l’Avinguda Pirelli núm. 18 de
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Manresa, davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 1 de Barcelona, en qualitat de
part demandada.
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al
Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 1 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 de
la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a
interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini
de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998.
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals,
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a
l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor
JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director de la defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.
4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
2.7

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 639, DE 3 DE
FEBRER DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ
EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17/2004
INTERPOSAT PER LA SENYORA XXX, CONTRA RESOLUCIÓ DE
L'ALCALDE QUE DESESTIMAVA EL RECURS DE REPOSICIÓ
INTERPOSAT EN RELACIÓ A L'ENDERROC DE L'EDIFICACIÓ SITUADA
AL CARRER SÈQUIA.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r.- APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera instància i,
en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en el recurs contenciós administratiu número 17/2004, interposat per la
Sra. XXX, contra la resolució de l’alcalde de 24-11-03 que desestima el recurs de
reposició contra la resolució de la tinent d’alcalde regidora delegada d’urbanisme de
25-08-03, que ordenava l’execució de l’enderroc de l’edificació situada al carrer Sèquia
declarada en estat de ruïna per decret de 29-05-96, en qualitat de part demandada.
2n.- TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat
Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona, tal i com preveu l’article 48.4 de la Llei
29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats,
emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini de nou dies, en
compliment de l’article 49.1 de la Llei 29/1998.
3r.- NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals
representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a
l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora
TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós
administratiu de referència.
4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
A.2)

EXECUCIÓ DE SENTÈNCIES
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2.8

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 183, DE 16 DE
GENER DE 2004, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 283/2003
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, DINS EL
RECURS D'APEL.LACIÓ NÚM. 59/2003 INTERPOSAT PEL SENYOR XXX .

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r.- EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència núm. 283/2003 dictada el dia
26 de novembre de 2003 per la Secció Quarta de la Sala del Contenciós-Administratiu
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins el recurs d’apel·lació núm.
59/2003 interposat pel codemandat Sr. XXX, resolució judicial que literalment diu: “Que
debemos estimar y estimamos en parte el recurs de apelación interpuesto por D. XXX
contra la sentencia dictada el 5 de febrero de 2003 por el Juzgado de lo ContenciosAdministrativo nº 9 de Barcelona en el procedimiento abreviado nº 136/2002, y en su
virtud se ordena retrotraer las actuaciones del concurso-oposición objeto de autos
hasta la fase de valoración de méritos correspondientes a las bases 1 y 2 (experiencia
laboral y acceso a la plaza por pruebas selectivas), de conformidad con la
interpretación realizada en la presente sentencia, y en consecuencia atribuir la
puntuación que corresponda con adjudicación de la plaza a aquel de los dos
aspirantes que mayor puntuación obtenga. No procede hacer imposición de costas en
ninguna de las instancias”, recaiguda el recurs d’apel.lació núm. 59/2003 interposat pel
codemandat Sr. XXX.
2n.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.9

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 160, DE 12 DE
GENER DE 2004, SOBRE EXECUCIÓ DE LA INTERLOCUTÒRIA DICTADA
EL 23-12-2003 PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 10 DE
BARCELONA, DINS ELS RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM.
322/2003
INTERPOSAT
PER
PROMOCIONES
Y
GESTIONES
INMOBILIARIAS RATISBONA, SL & CIA S. COM, CONTRA LIQUIDACIONS
TRIBUTÀRIES DE TAXES PER INSTAL.LACIONS DE TANQUES I
SIMILARS AL CARRER DOS DE MAIG.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r.- EXECUTAR en tots els seus extrems la Interlocutòria dictada el dia 23 de
desembre del 2003 pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, dins
el recurs contenciós administratiu núm. 322/2003 interposat per PROMOCIONES Y
GESTIONES INMOBILIARIAS RATISBONA, SL & CIA S. COM., contra les
liquidacions tributàries ID. 903040062-2003, 903040136-2003, 903040063-2003 i
903040137-2003 en concepte de taxa per la instal·lació de tanques, i instal·lacions
semblants al carrer Dos de Maig de Manresa, durant els mesos de desembre de 2002 i
gener de 2003, acordant la suspensió de l’execució de l’acte administratiu impugnat,
condicionada a la prèvia prestació d’aval.
2n.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
A.3)

PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA
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2.10

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 389, DE 22 DE
GENER DE 2004, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 616 I 646 EN EL JUDICI DE FALTES
738/2003.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de policia local amb el
carnet professional números 616 i 646, per tal de garantir-los la defensa jurídica que
calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Manresa amb el
número de Judici de Faltes 738/2003, i amb l’objecte de ser part en el procediment que
se segueix arran d’uns fets esdevinguts el dia 12 de desembre de 2003, consistents en
insults i amenaces als agents de la Policia Local i que podrien ser constitutius
d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.
2n. DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora
Montserrat Morros Martínez, directora de la defensa jurídica en judici dels agents de la
policia local de carnet professional números 616 i 646, en el Judici de Faltes núm.
738/2003.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
2.11

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 390, DE 27 DE
GENER DE 2004, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA A
L'AGENT DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 612, EN EL JUDICI DE FALTES
951/2003.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària a l’agent de la policia local amb el
carnet professional número 612, per tal de garantir-li la defensa jurídica que calgui en
la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Manresa amb el número de
Judici de Faltes 951/2003, i amb l’objecte de ser part en el procediment que se segueix
arran d’uns fets esdevinguts el dia 15 de desembre de 2003, consistents en insults i
amenaces als agents de la Policia Local i que podrien ser constitutius d’infracció penal,
d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.
2n. DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora
Montserrat Morros Martínez, directora de la defensa jurídica en judici de l’agent de la
policia local de carnet professional números 612, en el Judici de Faltes núm. 951/2003.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
2.12

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 785, DE 4 DE
FEBRER DE 2004, SOBRE NOMENAMENT DE LLETRADA PER EXERCIR
LA DEFENSA JURÍDICA DELS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 616
I 646 EN EL JUDICI DE FALTES 738/2003.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
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"1r. NOMENAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora Trinitat
Capdevila i Fígols, directora de la defensa jurídica en judici dels agents de la policia
local de carnet professional números 616 i 646, en el Judici de Faltes núm. 738/2003.
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
A.4)

ALTRES ASSUMPTES SERVEIS JURÍDICS

2.13

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 342, DE 22 DE
GENER DE 2004, SOBRE SOL·LICITUD D'ENTRADA AL DOMICILI DE LA
FINCA SITUADA AL CARRER ERA D'EN COMA, NÚM. 10, PER EFECTUAR
INSPECCIÓ DESTINADA A POSSIBLE DECLARACIÓ DE RUÏNA.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r. SOL.LICITAR l’autorització d’entrada al domicili de la finca situada al c/ Era d’en
Coma, 10 de Manresa, propietat del Sr. XXX, als efectes de poder efectuar la
corresponent inspecció destinada a la possible declaració de ruïna, davant dels Jutjats
Contenciosos Administratius de Barcelona.
2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals,
representant d'aquest Ajuntament i designar la lletrada en exercici dels Serveis
Jurídics Municipals, senyora TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, perquè realitzi la
tramitació corresponent de la sol·licitud d'autorització judicial d'entrada al domicili del c/
Era d’en Coma, 10 de Manresa, davant del Jutjat del Contenciós Administratiu de
Barcelona que per torn correspongui.
3r. DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació."
B)

ASSUMPTES DIVERSOS

2.14

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 816, DE 10 DE
FEBRER DE 2004, SOBRE INCOACIÓ D'EXPEDIENT PER DONAR EL NOM
DE CARRER DEL DIBUIXANT JOAN VILANOVA AL TRAM EXISTENT DEL
CARRER DEL CAPITÀ CORTÈS I LA PROPERA AMPLIACIÓ FINS AL
CARRER DE MIQUEL MARTÍ I POL.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
“1r. Incoar expedient a l’empara del que s’estableix al Reglament d’Honors i
Distincions, destinat a determinar els mèrits o circumstàncies que puguin aconsellar
donar el nom de carrer del dibuixant Joan Vilanova, al tram existent del carrer del
Capità Cortés, així com a la propera ampliació fins al carrer de Miquel Martí i Pol,
d’acord amb el plànol adjunt.
2n. Nomenar com a Instructor de l’expedient al Sr. Ramon Fontdevila i Subirana,
Tinent d’Alcalde Regidor Delegat de Cultura i Turisme, i com a Secretari del mateix al
Sr. Josep Serrano i Blanquer, Director de Servei dels Serveis a les Persones.
3r. Que es doni compte d’aquesta Resolució al Ple de l’Ajuntament, en la primera
sessió que es celebri.”
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2.15

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 817, DE 9 DE
FEBRER DE 2004, SOBRE MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1.- Modificar la composició de la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de
caràcter resolutori, la qual quedarà integrada pels següents regidors, sota la
presidència d’aquesta Alcaldia:
-

Josep Camprubí i Duocastella
Ramon Fontdevila i Subirana
M. Àngels Mas i Pintó
Núria Sensat i Borràs
José-Luis Irujo i Fatuarte
Aida Guillaumet i Cornet
Ignasi Perramon i Carrió

2.- Modificar els regidors nomenats Tinent d’Alcalde, que queden de la forma i per
l’ordre següent:
-

Primer tinent d’alcalde:
Segon tinent d’alcalde:
Tercer tinent d’alcalde:
Quart tinent d’alcalde:
Cinquè tinent d’alcalde:
Sisè tinent d’alcalde:
Setè tinent d’alcalde:

Josep Camprubí i Duocastella
Ramon Fontdevila i Subirana
M. Àngels Mas i Pintó
Núria Sensat i Borràs
José-Luis Irujo i Fatuarte
Aida Guillaumet i Cornet
Ignasi Perramon i Carrió

3.- Donar compte d’aquest Decret al Ple de la Corporació, i publicar-lo íntegrament en
el Butlletí Oficial de la Província."
2.16

DONAR COMPTE DELS ESCRITS DEL MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I
DEL GABINET DE PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA QUE
JUSTIFIQUEN RECEPCIÓ DE L'ACORD ADOPTAT PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT SOBRE LA REFORMA DEL CODI PENAL ESPANYOL.

El secretari dóna compte de l'escrit de la vocal assessora de la Vicesecretaria General
Tècnica, senyora Magdalena Menchén del Cerro, del 9 de febrer del 2004, el contingut
del qual queda reproduït en el punt de l'ordre del dia.
2.17

DONAR COMPTE DE L'ESCRIT DEL GABINET DE PRESIDÈNCIA DEL
PARLAMENT DE CATALUNYA QUE JUSTIFICA RECEPCIÓ DE L'ACORD
ADOPTAT PEL PLE DE L'AJUNTAMENT SOBRE EL PLA IBARRETXE.

El secretari dóna compte de l'escrit de la cap del Gabinet de Presidència del
Parlament, senyora Marina García i Soler, del 6 de febrer del 2004, el contingut del
qual queda reproduït en el punt de l'ordre del dia.
2.18

DONAR COMPTE DE L'ESCRIT DEL MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA QUE
JUSTIFICA RECEPCIÓ DE L'ACORD ADOPTAT PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT SOBRE LA PRESÈNCIA DE TROPES ESPANYOLES A
L'IRAK.
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El secretari dóna compte de l'escrit de la vocal assessora de la Vicesecretaria General
Tècnica, senyora Magdalena Menchén del Cerro, del 9 de febrer del 2004, el contingut
del qual queda reproduït en el punt de l'ordre del dia.
2.19

DONAR COMPTE DE L'ESCRIT DEL GABINET DE PRESIDÈNCIA DEL
PARLAMENT DE CATALUNYA QUE JUSTIFICA RECEPCIÓ DE L'ACORD
ADOPTAT PEL PLE DE L'AJUNTAMENT SOBRE EL MANIFEST EN
DEFENSA DEL DRET CIVIL CATALÀ.

El secretari dóna compte de l'escrit de la cap del Gabinet de Presidència del
Parlament, senyora Marina García i Soler, del 2 de gener del 2004, el contingut del
qual queda reproduït en el punt de l'ordre del dia.
3.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

3.1

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1.1 PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SENYORA ROSA ARGELAGUET ISANTA,
QUE PERTANY A GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA-PROGRÉS MUNICIPAL, EN SUBSTITUCIÓ, PER RENÚNCIA,
DEL SENYOR JOAN CANONGIA GERONA.
El secretari explica que, un cop formalitzats tots els requisits, com són la recepció de
la credencial de la Junta Electoral Central i la complimentació del Registre
d'Interessos, cal que es formalitzi davant de la presidència el jurament al càrrec.
Diu que ja s'ha informat d'aquest tràmit a la regidora electa.
L'alcalde formula a la regidora electa la pregunta següent: “Jureu o prometeu per la
vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidora de
l’Ajuntament de Manresa, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució, com
a norma fonamental de l’Estat, i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
La regidora electa, amb la mà sobre un exemplar de la Constitució i de l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya, contesta "sí, prometo".
L’alcalde dóna l'enhorabona i la benvinguda a la regidora.
El secretari diu que la senyora Argelaguet queda incorporada com a regidora d'aquest
Ajuntament i membre del ple dret d'aquest Ple i, per tant, a partir d'aquest moment, pot
participar en totes les votacions i debats de la sessió.
3.1.2 FORMACIÓ DE LES MESES ELECTORALS, MITJANÇANT SORTEIG
PÚBLIC, DE CONFORMITAT AMB ALLÒ QUE DISPOSA L'ARTICLE 26 DE
LA LLEI ORGÀNICA 5/1985, DE 19 DE JUNY, DEL RÈGIM ELECTORAL
GENERAL, AMB MOTIU DE LES ELECCIONS GENERALS AL CONGRÉS
DE DIPUTATS I AL SENAT, CONVOCADES PEL REIAL DECRET 100/2004,
DE 19 DE GENER.
El secretari explica que, tal com preveu la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
règim electoral general, entre el 25è i el 29è dia posterior a la data de la convocatòria
de les eleccions, s'ha d'efectuar en una sessió plenària el sorteig dels membres de les
meses electorals.
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A continuació, explica que s'extrauran, mitjançant el procediment d'insaculació, les
xifres corresponents i diu que el Servei dels Sistemes d'Informació ja tenen preparat el
dispositiu necessari per poder donar els resultats més endavant.
Demana, a continuació al senyor Sala i Rovira, que és el regidor de més edat, que
extregui les fitxes del sobre corresponent.
Un cop realitzada l'extracció, s'obtenen els números següents:
3186



President titular de Mesa

6833



1r. Vocal titular de Mesa

5745



2n. Vocal titular de Mesa

El secretari explica que, a partir d'aquest resultat, el procediment que se segueix per
als membres suplents és l'habitual: recau en les persones corresponents als cinc
números posteriors, sempre que tinguin la titulació requerida.
A continuació, se sotmet a votació el resultat obtingut, que s'aprova per unanimitat dels
24 membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut següent:

(...) NO ES DÓNA PUBLICITAT DEL RESULTAT DEL SORTEIG EN APLICACIÓ DE
LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES.

3.1.3 MODIFICAR EL TEXT DEL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL PER NEVADES I
APROVAR-LO INICIALMENT.
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 30 de gener del 2004, que,
transcrit, diu el següent:
"Atès que pel Ple de la Corporació en sessió mantinguda en data 16 de desembre de
2002, es va aprovar el Pla d’Actuació Municipal per nevades.
Vist que un cop aprovat definitivament en data 13 de març de 2003, es va traslladar
davant la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, als efectes de la seva
homologació.
Tenint en compte l’escrit remès en data 10 de desembre de 2003, pel Responsable de
Seguretat Civil, de la Delegació Territorial del Govern a Barcelona, donant trasllat
d’informe relatiu al Pla d’Actuació Municipal per nevades, als efectes de què les
observacions contingudes en aquest informe siguin incorporades en el Pla esmentat,
el qual un cop esmenat, serà homologat per la Comissió de Protecció Civil.
Considerant l’article 47 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de
Catalunya, on s’estableix que correspon al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del Pla
Bàsic d’Emergència Municipal, els plans específics municipals, els plans d’actuació
municipal, i en general, qualsevol altre instrument de planificació de protecció civil
d’àmbit municipal.
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Vist que l’article 48 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, preveu que correspon a l’alcalde,
elaborar i sotmetre a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament, els Plans a què al·ludeix el ja
esmentat article 47.
Atès que el mateix article 48.3 preveu expressament com a no delegable la
competència relativa a l’aprovació dels Plans referits.
Tenint en compte els informes emesos al respecte per la cap de la unitat jurídica
administrativa de seguretat ciutadana i protecció civil, i pel tècnic de protecció civil,
respectivament.
L’Alcalde President d’aquest Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació l’adopció
dels següents:
ACORDS
1r.- Modificar el text del Pla d’Actuació Municipal per nevades, que va ser aprovat pel
Ple de la Corporació en data 16 de desembre de 2002, un cop incorporades les
esmenes que ha efectuat el responsable de Seguretat Civil de la Delegació Territorial
del Govern a Barcelona.
2n.- Aprovar inicialment el text del Pla d’Actuació Municipal per nevades, el qual
incorpora les modificacions a què es refereix el punt anterior.
3r.- Exposar-lo a informació pública i sotmetre’l al tràmit d’audiència als interessats per
un termini de trenta dies, perquè puguin presentar-s’hi al·legacions i suggeriments que,
si es produeixen, la Corporació haurà de resoldre.
4r. Publicar aquest acord d’aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província, en el
Diari Oficial de la Generalitat i la premsa local, i exposar l’esmentat acord per un
període de trenta dies en el tauler d’edictes de l’Ajuntament. Si no es produeixen
al·legacions o suggeriments, el Pla es considerarà aprovat definitivament."
El senyor Jordà i Pempelonne explica que el Pla d'Actuació Municipal per a nevades
es va aprovar al mes de desembre del 2002 i que, un cop aprovat definitivament, es va
traslladar a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, a fi que l'homologués.
Continua dient que l'esmentada Comissió, el 10 de desembre del 2003, va emetre un
informe, al respecte, en el que feia constar una sèrie d'observacions al Pla, que es
consideraria vàlid o aprovat, un cop incorporades.
Diu que avui se sotmet a la consideració del Ple el nou Pla, en el que s'han incorporat
les observacions esmentades.
Acaba demanant el vot afirmatiu dels presents al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.1.4 MODIFICAR EL TEXT DEL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DEL MUSEU
COMARCAL DE MANRESA.
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 22 de gener del 2004, que,
transcrit, diu el següent:
"Atès que pel Ple de la Corporació en sessió mantinguda en data 17 de març de 2003,
es va aprovar el Pla d’autoprotecció del Museu Comarcal de Manresa.
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Vist que donant compliment a l’acord segon del dictamen esmentat, es va traslladar en
data 26 de març, el Pla d’autoprotecció davant la Comissió de Protecció Civil de
Catalunya als efectes de la seva homologació.
Tenint en compte l’escrit remès en data 10 de desembre de 2003, pel Responsable de
Seguretat Civil, de la Delegació Territorial del Govern a Barcelona, donant trasllat
d’informe relatiu al Pla d’autoprotecció del Museu Comarcal de Manresa, als efectes
de què les observacions contingudes en aquest informe siguin incorporades en el Pla
esmentat, el qual un cop esmenat, serà homologat per la Comissió de Protecció Civil.
Atès que el mateix article 19, apartat 5, estableix que els plans d’autoprotecció, han de
ser aprovats, quan sigui procedent, per l’òrgan competent en la matèria corresponent i
han d’ésser homologats, en tot cas, per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya,
amb l’informe previ favorable de l’Ajuntament corresponent.
Vist l’article 3.3 del Decret 35/1992, de 10 de febrer, de desplegament parcial de la Llei
17/1990, de 2 de novembre, de Museus, on s’estableix que cada museu haurà de
disposar d’una normativa pròpia de seguretat, on s’especifiquin les responsabilitats i
funcions de tot el personal i les actuacions que sigui necessari efectuar en supòsits
d’emergència, i que tot el personal haurà de conèixer aquesta normativa.
Considerant l’article 47 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de
Catalunya, on s’estableix que correspon al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del Pla
Bàsic d’Emergència Municipal, els plans específics municipals, els plans d’actuació
municipal, i en general, qualsevol altre instrument de planificació de protecció civil
d’àmbit municipal.
Vist que l’article 48 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, preveu que correspon a l’alcalde,
elaborar i sotmetre a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament, els Plans a què al·ludeix el ja
esmentat article 47.
Atès que el mateix article 48.3 preveu expressament com a no delegable la
competència relativa a l’aprovació dels Plans referits.
Tenint en compte els informes emesos al respecte per la cap de la unitat jurídica
administrativa de seguretat ciutadana i protecció civil, i pel tècnic de protecció civil,
respectivament.
L’Alcalde President d’aquest Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació l’adopció
dels següents:
ACORDS
1r.- Modificar el text del Pla d’autoprotecció del Museu Comarcal de Manresa, que va
ser aprovat pel Ple de la Corporació en data 17 de març de 2003, un cop incorporades
les esmenes que ha efectuat el responsable de Seguretat Civil de la Delegació
Territorial del Govern a Barcelona, i aprovar el text que s’adjunta com annex al present
dictamen.
2n.- Trametre a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, el Pla esmentat, als
efectes de la seva homologació."
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El senyor Jordà i Pempelonne diu que és un procés paral.lel al que s'ha aprovat en
el punt anterior i que, en aquest cas, es tracta del Pla d'autoprotecció del Museu
Comarcal de Manresa, que va aprovar aquest Ple el 17 de març del 2003.
Comenta que, com en el cas anterior, aquest Pla també es va traslladar a la Comissió
de Protecció Civil de Catalunya, la qual va respondre el 10 de desembre del 2003, fent
algunes observacions i anotacions.
Explica que les observacions esmentades s'han incorporat en el Pla que se sotmet a la
consideració del Ple i també l'Oficina de Turisme, que s'havia inaugurat durant aquest
procés, per tant, també s'hi preveu el Pla per a aquesta oficina i el seu personal.
Acaba la seva intervenció demanant el vot afirmatiu dels presents al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.1.5 MODIFICAR EL PUNT PRIMER DE L'ACORD DEL PLE DEL DIA 17 DE
DESEMBRE DE 2001 EN EL SENTIT DE CANVIAR EL DESTÍ DE LES
INSTAL.LACIONS CEDIDES A LA GENERALITAT DE CATALUNYA
(BENESTAR SOCIAL), UBICADES A LA FINCA CONEGUDA COM A MAS
D'EN PLA I PUIGBERENGUER.
Tal com consta al començament de l'acta, aquest assumpte ha quedat retirat de la
sessió.
L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes inclosos en els punts
3.1.6 i 5.1.2 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els presents.
3.1.6 DESIGNAR AMB EL NOM DE CARRER DEL DIBUIXANT JOAN VILANOVA,
AL TRAM EXISTENT DEL CARRER DEL CAPITÀ CORTÈS I LA PROPERA
AMPLIACIÓ FINS AL CARRER DE MIQUEL MARTÍ I POL.
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 10 de febrer del 2004, que,
transcrit, diu el següent:
"Per Resolució de l’alcalde de l’Ajuntament de Manresa, de data 10 de febrer de 2004,
s’acordà incoar expedient, a l’empara del que s’estableix al Reglament d’Honors i
Distincions, per tal de donar el nom de carrer del dibuixant Joan Vilanova, al tram
existent del carrer del Capità Cortés, així com a la propera ampliació fins al carrer de
Miquel Martí i Pol, d’acord amb el plànol adjunt.
La Comissió Permanent en sessió de 12 de març de 1952 va acordar donar el nom de
carrer del Capità Cortés a un vial de la ciutat que constava com a “carrer número ú del
plànol de l’eixample” i del qual en el present es proposa la modificació de denominació
així com la seva ampliació d’acord amb el descrit al plànol adjunt.
Degut al nou traçat s’ha cregut convenient posar-hi una denominació concordant amb
la temàtica actual del sector on ara desemboca aquest vial i que es vincula al món
cultural i artístic, tal i com es plasma al carrer on ara ha de tenir la intersecció que
recentment se li atorgà la denominació del carrer de Miquel Martí i Pol, així com la
proposada ampliació de la denominació del vial proper conegut amb el nom de carrer
de pintor Basiana.
Per aquest motiu, aquest Ajuntament proposa iniciar l’expedient per tal de donar el
nom de carrer del dibuixant Joan Vilanova al tram existent del carrer del Capità Cortés,
així com a la propera ampliació fins al carrer de Miquel Martí i Pol.
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L'article 4 en relació amb l’article 14 i 15 del Reglament d'Honors i Distincions estableix
que, dins els honors i distincions que amb caràcter oficial podrà conferir l'Ajuntament a fi
de premiar especials mereixements, beneficis assenyalats o serveis extraordinaris, s'hi
engloba el de designar amb el nom d’una persona una via pública, un complex urbà, un
espai públic o una instal·lació municipal, sempre i quan aquesta concessió sigui a títol
pòstum.
S’han realitzat tots els actes previstos als articles 16 i 17 del Reglament abans esmentat.
L'article 18 de l'esmentat Reglament, estableix que la concessió d’aquest tipus d’honor,
consistent en la denominació d’una via pública, haurà de ser acordada pel Ple de la
Corporació requerint-se per a la seva adopció la majoria simple.
Vist l'informe-proposta de l'instructor de l'expedient.
Vist l'informe-proposta de la Comissió Informativa i de Control dels Serveis a les
Persones, en relació a la designació de carrer del dibuixant Joan Vilanova, al tram
existent del carrer del Capità Cortés, així com a la propera ampliació fins al carrer de
Miquel Martí i Pol, d’acord amb el plànol adjunt.
Per tot això, l'Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels
següents
ACORDS
1r.- Designar amb el nom de carrer del dibuixant Joan Vilanova, al tram existent del
carrer del Capità Cortés, així com a la propera ampliació fins al carrer de Miquel Martí i
Pol, segons es grafia amb el plànol adjunt.
2n.- Col·locar les plaques i retolacions que corresponguin al carrer esmentat, per part
dels serveis tècnics municipals corresponents.
3r.- Inscriure al Llibre Registre de Distincions Honorífiques, les circumstàncies de
l’afavorit, així com la relació detallada de mèrits que motivaren la seva concessió, i la data
de la mateixa."
5.1.2 PROLONGAR EL CARRER DEL PINTOR BASIANA FINS A LA SEVA
CONFLUÈNCIA AMB EL CARRER DE MIQUEL MARTÍ I POL.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, del 10 de febrer
del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"La nova projecció de vials que connecten amb l’actual carrer de Miquel Martí i Pol
requereix d’atorgament de noms o de l’ampliació dels ja existents, com és el cas del
carrer del Pintor Basiana que, segons la projecció dels actuals plànols, s’ha de
perllongar fins a l’esmentat carrer de Miquel Martí i Pol.
Atès que els honors i mèrits de N’Evarist Basiana i Arbiell varen quedar sobradament
determinats en l’acord de Ple de l’Ajuntament de Manresa de data 21 de març de 1995
pel qual s’atorgava el nom de “Carrer del Pintor Basiana” al vial que, mitjançant aquest
document, es proposa ampliar en la mateixa sessió plenària que s’atorga el nom d’un
dels seus deixebles i amics, el també manresà Joan Vilanova i Roset, a un carrer de la
ciutat.
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Vist l'article 26 de l'Ordenança Municipal sobre la Convivència Ciutadana estableix que
cada una de les vies públiques s'identificarà amb un nom diferent.
Que l'esmentada ordenança preveu al seu article 27 que la denominació de les vies
públiques podrà ser d'ofici o a instància de part, corresponent en ambdós casos al Ple
Municipal l'adopció de l'acord definitiu.
Vist l'article 28 que regula la retolació de les vies públiques com a servei públic.
Atès l'informe emès pel tècnic d’assessorament jurídic dels Serveis a les Persones en
data 10 de febrer de 2004.
Per tot això, el Tinent d'Alcalde, Regidor Delegat de Cultura i Turisme proposa al Ple de
la Corporació l'adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Prolongar el carrer del Pintor Basiana fins a la seva confluència amb el
carrer de Miquel Martí i Pol, segons es grafia en el plànol adjunt.
SEGON.- Ordenar la col·locació de les plaques i retolacions que corresponguin als
carrers esmentats, per part dels serveis tècnics municipals corresponents."
El senyor Fontdevila i Subirana presenta el primer dictamen dient que, a mesura que
aquell sector de la ciutat avança la projecció dels vials, es produeix la circumstància
que es proposa en aquest Ple, consistent en proposar canviar el nom del carrer Capità
Cortés, que té molt poca nomenada i molt pocs veïns.
Comenta que la designació d'aquest nom es va aprovar el 12 de març del 1952 i que
està vinculat a la revolta de l'any 1936 i en consonància amb aquella època.
Diu que ara que es perllonga aquest carrer fins al de Miquel Martí i Pol, es proposa
designar-lo amb un nou nom, que estigui vinculat a la història de la ciutat i, en aquest
cas, a la creació artística del senyor Joan Vilanova i Roset, que va morir fa tretze anys
a Manresa.
Explica que el senyor Vilanova era un dels dibuixants més reconeguts de la ciutat, del
qual es conserva encara un molt bon record en les convocatòries de dibuix i de gravat.
Comenta que els dibuixos d'aquest artista es continuen reeditant, per múltiples factors,
i que formen part del patrimoni col·lectiu de la ciutat.
Diu que, tenint en compte el fet que fa anys hi havia hagut la voluntat que es designés
amb el nom de Vilanova un vial de la ciutat, i que aquest nom ha estat proposat per
membres del Cercle Artístic i per l'Associació de Veïns de la plaça de Catalunya,
proposa que aquest carrer, des de la carretera de Cardona fins al carrer de Miquel
Martí i Pol, es designi amb el nom de Dibuixant Joan Vilanova. Remarca el concepte
de dibuixant, perquè, malgrat que no s'haurien d'incloure els oficis en les
denominacions, es pretén evitar—com ja ha apuntat algun veí—que es confongui
aquest carrer amb el carrer Vilanova, que està situat al barri antic.
Diu, doncs, que aquesta nova denominació substitueix la del primer tram de l'actual
carrer i preveu la que hi haurà en la prolongació.
Quant al segon dictamen, diu que es tracta d'una proposta sorgida de l'Àrea del
Territori d'aquest Ajuntament, en el sentit d'aprofitar la projecció de vials per resoldre
en una mateixa sessió plenària la designació de la prolongació del carrer del Pintor
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Basiana—que paradoxalment també porta el nom d'un artista i de la disciplina que
desenvolupa.
Comenta també que del senyor Evarist Basiana no s'ha inclòs l'expedient d'Honors i
distincions, perquè això ja es va aprovar en una sessió plenària de l'any 1995 i, per
tant, les dades de l'homenatjat es poden consultar al departament de Secretaria o al
de Protocol d'aquest Ajuntament.
Sense estendre's més en l'explicació de la figura de Joan Vilanova, convida als
presents a assistir al nou lliurament de premis que es farà divendres, i diu que, ja que
s'ha portat aquest expedient amb molta discreció fins ara, aquell serà un bon moment
per felicitar-se amb la família per la incorporació d'aquest nou nom en el nomenclàtor
manresà.
Acaba la seva intervenció demanant el vot afirmatiu als dictàmens.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 3.1.6 i 5.1.2 de
l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 24 membres presents i, per tant,
esdevenen acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.1.7 CREAR ELS CONSELLS TERRITORIALS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
DE LES ÀREES CENTRE, NORD, PONENT-SUD I LLEVANT.
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 9 de febrer del 2004, que,
transcrit, diu el següent:
"Atès el Reglament de Participació Ciutadana, aprovat pel Ple de la Corporació
Municipal en sessió celebrada el dia 18 de març de 2002, regula les formes, mitjans i
procediments d’informació i participació en la gestió municipal dels ciutadans i les
ciutadanes, així com de les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb allò que
s’establia en la Llei 7/1985, reguladora de les bases del Règim Local, i la Llei 8/1987,
municipal i de Règim Local de Catalunya i concordants.
Atès que l’esmentat reglament preveu i defineix la figura del Consell Territorial, concebut
com un òrgan de participació ciutadana pel que fa a la informació, l'assessorament i la
col·laboració en la política i la gestió municipals, circumscrit a una àrea determinada del
terme municipal i enfocat als temes d'urbanisme i obres públiques, seguretat, circulació,
equipaments, atenció social, salut, medi ambient i serveis públics en general.
Atès que el Reglament de Participació Ciutadana preveu atorgar als consells
territorials les funcions següents:
 Crear un espai d’informació, estudi i debat en el qual tinguin cabuda els diversos
agents institucionals i socials que operen sobre el territori.
 Garantir una presència continuada dels representants polítics municipals als barris.
 Fer el seguiment de la gestió municipal, a partir dels plans o programes d'actuació
aprovats per l'Ajuntament o, en el seu defecte, a partir del pressupost municipal
vigent.
 Elaborar propostes per al debat de pressupostos del Consell de Ciutat, en
concordança amb allò que s'especifica al Reglament de Participació Ciutadana.
 Ser òrgan de consulta en la presa de decisions sobre temes que tinguin incidència i
interès en l'àrea territorial.
 Presentar suggeriments, queixes, iniciatives i propostes no vinculants a
l'Ajuntament, per tal que siguin discutides pels òrgans municipals competents.
 Col·laborar amb l'Ajuntament en l'elaboració de plans, programes, projectes o
estudis, en benefici de la ciutat.
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 Impulsar projectes que facilitin i promoguin la participació ciutadana i el compromís
cívic.
 Fomentar la col·laboració i la solidaritat entre els diferents barris que composen
l’àrea territorial i entre les diferents entitats ciutadanes que hi treballen.
 Participar al Consell de Ciutat, en representació de l'àrea territorial, a partir del
moment en què aquest òrgan sigui creat.
Atès que el Pacte de Govern establert al juny de 2003 entre les tres forces polítiques
que configuren l’actual govern municipal, assumeix el compromís de desenvolupar el
Reglament de Participació Ciutadana i, conseqüentment, de crear els consells
territorials de participació i el consell de ciutat.
Atès que les modificacions legislatives del règim local, tant en l’àmbit de l’Estat (Llei
57/2003, de Mesures per a la Modernització del Govern Local), com en l’àmbit de
Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya) no estableixen cap impediment a la creació d’aquests òrgans de
participació i fins i tot, com és el cas de la Llei 57/2003, fa preceptiva la creació de
districtes als municipis de gran població.
Vist l’informe tècnic del Director de Drets de Ciutadania, adjunt en el present dictamen.
Vist l’informe jurídic del Cap de la Unitat Jurídico-Administrativa de Serveis a la
Persona, adjunt al present dictamen.
Com a Alcalde-President de la Corporació proposo al Ple Municipal l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar la creació dels consells territorials de participació ciutadana de les
àrees Centre, Nord, Ponent-Sud i Llevant, de conformitat amb allò que estipula el Títol
V, Capítol 2 (articles 28 a 35) del Reglament de Participació Ciutadana.
 Àrea Centre.
Formada per les seccions estadístiques següents: Districte I, seccions 1 i 2;
Districte II, seccions 1 i 2; Districte III, seccions 1 i 2; Districte IV, seccions, 1, 2, 3, 4
i 6; Districte 5, seccions 1, 2, 3 i 5. Correspon, aproximadament, als barris de: Barri
Antic, Les Escodines, Ctra. de Vic-Remei i Passeig i Rodalies.
 Àrea Nord.
Formada per les seccions estadístiques següents: Districte II, seccions: 4, 5, 11 i 12
i Districte IV, seccions 5, 7, 8, 9 i 13. Correspon, aproximadament, als barris de:
Poble Nou i Carretera de Santpedor.
 Àrea Ponent-Sud.
Formada per les seccions estadístiques següents: Districte II, seccions: 3, 6, 7, 8, 9,
10, 13 i 14; Districte III, seccions: 4, 5 i 6 i Districte VI, seccions: 1 i 2. Correspon,
aproximadament, als barris de: Valldaura, Plaça de Catalunya-Barriada Saldes,
Mion-Puigberenguer, Miralpeix, el Xup, els Comtals i altres nuclis de la rodalia Sud,
com la Guia, Sol i Aire, Tres Creus, Bellavista i Salelles.
 Àrea Llevant:
Formada per les seccions estadístiques següents: Districte IV, seccions 11 i 12 i
Districte V, seccions: 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18. Correspon,
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aproximadament, als barris de: Sagrada Família, Font dels Capellans, Balconada,
Cal Gravat, Cots-Guix-Pujada Roja, Sant Pau i Viladordis.
SEGON. Designar, com a seus dels consells territorials, els espais següents:





Àrea Centre, Centre Cultural el Casino, Passeig de Pere III, 27
Àrea Nord, edifici universitari (FUB), C/ Ramon d’Iglesias, 5-7
Àrea Ponent-Sud, Centre Cívic Selves i Carner, C/ Bernat Oller, 14-16
Àrea Llevant, Centre Cívic Joan Amades, C/ Sant Blai, 14

TERCER. Designar de forma genèrica els membres dels consells territorials de
participació ciutadana. Així, cada consell territorial constarà dels membres següents:
 Un/a regidor/a delegat/da de l'Alcalde, amb funcions executives a l'àrea territorial.
 Un/a regidor/a membre de la llista més votada en l'àrea territorial del Consell en les
últimes eleccions municipals, que exercirà la presidència del Consell.
 Un/a ciutadà/na membre de cada associació de veïns el barri de la qual estigui
inclòs, de manera tota o parcial, a l'àrea territorial en qüestió.
 Un/a ciutadà/na representatiu/va de cada un dels altres tipus d'entitats ciutadanes
existents en l'àrea territorial, fins un màxim de dotze. La designació es fa a proposta
dels respectius Consells Sectorials.
 Dotze ciutadans/nes designats/des a proposta dels partits polítics que van presentar
candidatura a les últimes eleccions municipals, en funció de la representativitat
electoral obtinguda en cada àrea territorial.
 Dotze ciutadans/nes majors de 16 anys, designats/des mitjançant un procés
aleatori, a partir del padró municipal d'habitants.
 Un/a funcionari/ municipal designat/da per l'Alcalde. Exercirà les funcions de
secretari/a del Consell i tindrà dret a veu, però no a vot.
QUART. Atorgar la presidència de cada consell territorial, amb les funcions previstes a
l’article 34.2 del Reglament de Participació Ciutadana, a un membre de la llista
electoral més votada a l’àrea territorial corresponent a les eleccions municipals de
2003. Amb aquest criteri:
 La presidència de l’àrea Centre correspondrà a un regidor o regidora, membre de la
llista de CiU.
 La presidència de l’àrea Nord correspondrà a un regidor o regidora, membre de la
llista del PSC.
 La presidència de l’àrea àrea Ponent-Sud correspondrà a un regidor o regidora,
membre de la llista del PSC.
 La presidència de l’àrea àrea Llevant correspondrà a un regidor o regidora, membre
de la llista del PSC.
CINQUÈ. Atorgar als partits polítics que van prendre part a les eleccions municipals de
2003, en funció dels resultats electorals obtinguts en cada una de les quatre àrees
territorials, i en aplicació de la Llei d’Hondt com a sistema d’atribució d’escons previst a
la Llei Electoral General (5/1985, de 19 de juny), la potestat de proposar un total de 48
persones perquè formin part dels consells territorials de participació ciutadana, en la
proporció i les ubicacions següents:





12 a l’Àrea Centre
12 a l’Àrea Nord
12 a l’Àrea Ponent-Sud
12 a l’Àrea Llevant

CIU 4, PSC 4, ERC 2, ICV-EA 1 i PP 1
PSC 4, CIU 4, ERC 2, ICV-EA 1 i PP 1
PSC 5, CIU 3, ERC 2, ICV-EA 1 i PP 1
PSC 6, CIU 3, ERC 1, ICV-EA 1 i PP 1
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SISÈ. Facultar l’Alcalde-President perquè efectuï el nomenament dels membres de
cada consell territorial que formen part de l’Ajuntament:
 El president o presidenta, d’acord amb el que s’estableix al quart acord del present
dictamen
 El regidor o regidora delegada
 El secretari o secretària
SETÈ. Facultar els presidents dels consells territorials perquè, un cop nomenats i a
l’inici de la sessió constitutiva de cada consell, efectuïn el nomenament de la resta de
membres dels consells territorials. Concretament:
 De les persones proposades per les associacions de veïns.
 De les persones proposades pels partits polítics, en els termes previstos al cinquè
acord d’aquest dictamen.
 De les persones proposades des dels diferents àmbits associatius.
 De les persones escollides de forma aleatòria, a través d’un sorteig que s’efectuarà
durant la pròpia sessió constitutiva.
VUITÈ. Facultar la Tinent d’Alcalde delegada de Participació Ciutadana perquè,
excepcionalment, convoqui en el termini de quinze dies hàbils a partir de l’aprovació
del present dictamen, la sessió constitutiva de cada un dels quatre consells territorials
de participació ciutadana."
La senyora Sensat i Borràs presenta el dictamen que proposa la creació dels
Consells Territorials explicant que dins del pacte al qual van arribar els tres partits que
formen l'equip de govern, al mes de juliol, per governar la ciutat, es va recollir, per una
banda, la necessitat que el Pla d'Actuació Municipal (PAM) es fes durant del primer
semestre d'aquest any; i, per una altra banda, la necessitat de constituir els Consells
Territorials i el Senat.
Diu, en aquest sentit, que aquest dictamen podria assimilar-se a un vestit, o millor dit,
a la roba per fer un vestit.
Manifesta que la participació és un valor, per tant, és difícilment mesurable i encara
més complicat afinar tant com es voldria, però que l'equip de govern creu que els
mecanismes de participació que hi ha en aquest moment a l'Ajuntament poden
completar-se i enriquir-se amb la creació d'aquestes estructures, relacionades no tant
amb l'especialització o les funcions que els Consells Sectorials desenvolupen en
aquest moment, com amb la intenció de fer un pas endavant, consistent en treballar
amb les entitats o amb les persones que, pel seu interès, la seva vàlua o el seu treball
quotidià, volen traduir la seva experiència i el seu interès en un territori concret, que
són les àrees que s'han creat.
Creu que d'aquesta manera es dóna resposta també al que sovint en el marc dels
Consells Sectorials és difícilment gestionable.
Aclareix, però, que en la mesura en què es parla d'uns preparatius, malgrat que el
dictamen prevegi el funcionament, la normativa i els formalismes que necessiten els
Consells Territorials, no pretén determinar com s'han de fer, per dos motius: per una
banda, pel que estableixen els articles 69.2 de la Llei 7/85, Reguladora de les bases
de règim local i l'article 154.2 del Decret Legislatiu 2/2003, que diuen el següent: "Les
formes, els mitjans i els procediments de participació que les Corporacions estableixin
en l'exercici de llurs potestats d'autoorganització no poden, en cap cas, disminuir les
facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius".
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Diu, al respecte, que si s'haguessin establert d'entrada els aspectes sobre els quals
s'atorguen competències als Consells Territorials, s'hauria pogut produir una situació
contradictòria, ja que l'Ajuntament, com a Administració, té la potestat de fer-ho.
Manifesta que, dit això—que no deixa de ser un argument legal i segurament, feta la
llei, feta la trampa—considera, per una altra banda, que els Consell Territorials neixen
amb un encàrrec molt determinat, que és el PAM, ja que, de fet, es creen i es
configuren en la segona fase del PAM.
Diu, per tant, que els Consells Territorials comencen amb la funció concreta de dur a
terme el seguiment, la valoració i l'avaluació del PAM.
Així mateix, manifesta que els regidors i regidores que tenen responsabilitats de
govern i que han assumit uns compromisos polítics i públics—que és el que s'està fent
en aquesta segona fase—en el marc dels Consells Territorials, hauran de donar
resposta i facilitar instruments, a fi que els ciutadans i els col.lectius que hi vulguin
participar lliurement, hi puguin dir alguna cosa.
Creu, doncs, que té molt més sentit començar a poc a poc, que madurin conjuntament
polítiques de govern i d'oposició—ja que cal tenir en compte que aquest acord preveu
que la presidència anirà en funció de la distribució de vots i, per tant, en aquest cas,
Convergència i Unió presideix un dels Consells Territorials—cosa que significa que la
tasca dels Consells no és només de l'equip de govern, sinó del conjunt de les forces
polítiques, però també és necessari treballar conjuntament i corresponsablement amb
els ciutadans i ciutadanes que en vulguin formar part.
Per això, creu que, a banda del fet simbòlic que suposa adoptar aquest acord, per
poder-lo posar en marxa, el més necessari en aquest moment és prendre consciència
de les limitacions que existeixen ja des del començament i analitzar la manera de
solucionar-les conjuntament i col·lectivament.
Entén que és difícil—sobretot en política—omplir de prou contingut conceptes com ara
confiança, consens, sinergies i complicitats, que es manifesten massa sovint.
Afirma que l'Ajuntament i l'equip de govern en aquesta legislatura, fins a aquest
moment, estan essent molt curosos, en el sentit que, malgrat que desenvolupen un
procés de participació, no estan parlant constantment mediàticament del PAM i de la
participació, sinó que són molt conscients de les dificultats que hi ha i els preocupa la
manera de garantir la seva capacitat de resposta a les peticions i propostes dels
ciutadans i ciutadanes i la seva capacitat interna de treball.
Creu, per tant, que cal fer un pas més en els esforços que estan fent en aquest
moment, consistent en concretar tot això en els Consells Territorials, cosa que no serà
senzilla, perquè per aconseguir-ho caldrà disposar de la col.laboració i la complicitat
de tothom. Afegeix que una manera raonada i lògica de començar aquest procés seria
que tots els membres corporatius votessin afirmativament aquest dictamen, ja que en
formen part.
El senyor Vives i Portell manifesta la seva satisfacció per la presentació d'aquest
dictamen, perquè sovint costa molt definir el concepte de participació ciutadana i
explicar com es porta a la pràctica, un cop s'ha aconseguit definir-lo.
Diu que des de l'any 1979 tots els ajuntaments n'han parlat, i recorda que l'any 1979
es deia "obrim les portes de l'Ajuntament", cosa que no entén i que li fa preguntar-se
fins on s'obren aquestes portes i quin grau de complicitat estan disposats a oferir els
ajuntaments als ciutadans.
Creu, personalment com també ho creu el GMCiU, que és bo que, si més no,
l'Ajuntament intenti dotar-se d'uns instruments que l'ajudin a fer un experiment amb els
ciutadans—si se li permet l'expressió, que no pretén tenir un to pejoratiu.
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Tanmateix, li agradaria fer alguna consideració al respecte: el GMCiU pren aquest
dictamen amb il.lusió i sense cap mena d'escepticisme—i ho vol dir així de clar perquè
ningú pensi després del que dirà o del sentit de la seva votació, que serà d'abstenció,
que el GMCiU no creu en aquest instrument. Diu que el seu grup hi creu, però, dins de
la prudència—que considera que sempre és positiva—li agradaria ser una mica més
agosarat.
Manifesta que és cert el que ha dit la senyora Sensat, en el sentit que, d'acord amb el
que estableixen les lleis, els ajuntaments estan encotillats, en certa manera, a l'hora de
poder dotar de contingut real, de capacitat de decisió o de comminar a l'Administració
aquests Consells Territorials.
Recorda que la regidora ha dit que, feta la llei, feta la trampa, i diu, al respecte, que no
es tracta de fer un frau de llei, sinó que, tenint en compte el que estableix l'article 6.4
del Codi Civil, cal buscar una fórmula reglamentària, emmarcada dins de l'àmbit
estrictament legal, que permeti als Consells Territorials pressionar a l'Administració—
dit sense to pejoratiu—o, en aquest cas, a l'Ajuntament, perquè faci el que els
ciutadans desitgen per a la seva ciutat.
Diu que es tracta, doncs, d'intentar que els Consells Territorials, amb els seu acords,
resolucions i propostes, puguin vincular, fins a cert punt, al poder local.
Afirma que és evident que aquest exercici és arriscat, però que també és cert que, tal
com especifica aquest dictamen, aquests Consells Territorials han de ser molt plurals i,
a més, preveuen una garantia última, consistent en que hi seran presents regidors
d'aquest Consistori i tècnics municipals, els quals, d'alguna manera, fan de garants, en
el sentit que aquests acords, resolucions o propostes tinguin un marc de "juridicitat", és
a dir, que les decisions que es prenguin en els Consells Territorials, no vagin més enllà
del que realment es pot fer.
Diu que es tracta, en definitiva, d'introduir els elements que possibilitin que els acords
que adoptin els Consells Territorials no vulnerin cap precepte i, en conseqüència,
puguin ser assumits pels qui han de prendre les decisions i, en última instància, les ha
d'executar.
Afirma que això no es preveu en aquest dictamen i fa notar que un dels apartats
referents a les funcions dels Consells Territorials diu taxativament: "Presentar
suggeriments, queixes, iniciatives i propostes no vinculants a l'Ajuntament...".
Opina que no s'hauria de ser tan taxatiu i que, si més no, s'hauria de preveure la
possibilitat d'obrir-los i de ser una mica més agosarats.
Diu que el GMCiU intentarà ser positiu, sumar, generar sinergies i complicitats amb els
ciutadans, entusiasmar-los tant com sigui possible i fer-los creure que de veritat aquest
experiment pot acabar reeixint, però que li seria molt més fàcil fer-ho si a totes les
persones a les que s'ha de demanar que hi participin les poguessin fer veure que, si
més no, parcialment i potser de vegades d'una forma testimonial—o no tant—, el que
diuen, el que fan, el que decideixen, el que proposen i el que suggereixen pot acabar
vinculant el poder i el qui ha de prendre les decisions.
Creu que aquest debat es podria començar a obrir en el marc del desenvolupament
dels Consells Territorials, i, per tant, que no s'hauria de tancar i que en la mesura que
es constitueixin, que se'n parli i que es vegi com respon la gent, es fos capaç de
començar a acotar fins a quin punt s'està disposat a assumir el que s'està dient ara; en
quines matèries, fins a quin punt i en quin marc.
Diu que per al GMCiU això seria molt interessant i que seria una bona manera de
començar a fer creure a la gent que l'Ajuntament creu de veritat en la participació
ciutadana—entesa en el sentit més ampli possible. Ho diu sense escepticisme i no
pretén fer crítica pel fet de fer-la ni de ser destructiu, ans al contrari, el GMCiU
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s'incorpora a aquest projecte amb il.lusió, perquè se'l creu i perquè cal començar
d'alguna manera.
Insisteix, però, en l'afirmació que s'està encotillant massa i opina que si se suprimís de
l'apartat de les funcions dels Consells Territorials el concepte de no vinculants a
l'Ajuntament hi hauria més marge per poder treballar i plantejar una oferta a la gent, a
fi d'engrescar-la en un projecte que ha de ser de tots.
Per acabar, reitera que el GMCiU s'abstindrà en la votació i que està disposat
sincerament a participar en aquest projecte amb totes les conseqüències i amb una
voluntat clarament constructiva.
La senyora Sensat i Borràs manifesta que ja ha intentat dir que considera que els
Consells Territorials i qualsevol òrgan o activitat on hi hagi persones, per defecte, són
dinàmics i mai estàtics i, per tant, la definició o la relació de funcions que es preveuen
en aquest dictamen per als Consells són un punt de partida i no un punt final.
Diu que el fet que es determinin com a no vinculants els suggeriments, queixes,
iniciatives i propostes dels Consells Territorials, només pot provocar que sigui més
complex en el començament, perquè, com ja sap el senyor Vives, la participació no és
innocent ni gratuïta i, per tant, cal tenir en compte i donar garanties que tothom podrà
participar amb la mateixa igualtat d'oportunitats i accedir-hi de la mateixa forma.
Creu, per tant, que tal com està definit és un bon punt de partida i, diu al senyor
Vives—amb tot l'afecte i sense pretendre fer de psicoanalista—que és sorprenent que
digui que el GMCiU està engrescat amb aquest projecte i que es posarà el "vestit" que
l'equip de govern li proposa—ja que serà president d'un Consell Territorial—i, per
contra, s'abstingui en la votació.
Opina que si el GMCiU creu que aquest dictamen no és un bon punt de partida seria
molt més coherent que no presidís un Consell Territorial i que ho deixés en mans de
l'equip de govern fins que es veiés si va en la línia que el GMCiU defensa, perquè al
senyor Vives li serà difícil explicar als ciutadans que integraran els Consell que ell
presidirà la raó per la qual no ha votat afirmativament un dictamen que haurà d'aplicar.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que el GMPPC no tenia intenció
d'intervenir en aquest punt de l'ordre del dia, però ho farà per aclarir el sentit del seu
vot.
Recorda que el GMPPC es va abstenir en l'aprovació del Reglament de Participació
Ciutadana, perquè, malgrat que considerava que no naixia amb les condicions que
hauria desitjat el GMPPC, amb l'abstenció va donar un vot de confiança, a fi que es
pogués desenvolupar de la manera més correcta possible per part de qui governa
l'Ajuntament.
Diu que el GMPPC no presideix cap àrea i entén que no l'hagi de tenir, sobretot si es
té en compte el que estableix el Reglament, però creu que en el trajecte que ha
transcorregut des de l'aprovació del Reglament fins a la presentació d'aquest dictamen
s'ha fet un pas endavant, ja que la participació ciutadana s'ha de demostrar amb fets i
no amb paraules i discursos.
Opina també que és a partir d'aquesta premissa que s'ha de desenvolupar el mateix
programa dins de les mateixes àrees en què s'han creat.
Anuncia que el GMPPC votarà afirmativament el dictamen, perquè creu que és el
primer instrument del procés de participació ciutadana, al qual cal donar suport amb
plena convicció, a fi que es pugui anar desenvolupant correctament.
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Afegeix que el caràcter vinculant de les funcions, al qual s'ha fet referència
anteriorment, dependrà de les persones, ja que serà difícil poder assumir segons quin
tipus de propostes, malgrat que es vulguin aplicar.
Creu que cal partir de la premissa fonamental que els membres que composaran les
àrees que avui s'aprovaran hi seran per convicció, per vocació de servei i per intentar
desenvolupar la seva àrea i, per tant, és necessari deixar-los fer i no decebre'ls, ja que
això provocaria la desil·lusió dels ciutadans que han dipositat les seves esperances en
aquests nous òrgans.
Diu que per aquest motiu el GMPPC votarà afirmativament el dictamen, a fi d'intentar
col.laborar en el desenvolupament d'un procés de participació ciutadana, que ha de
ser tan transparent com sigui possible per poder reeixir pel bé de la ciutat.
El senyor Vives i Portell recorda que la senyora Sensat li ha preguntat com
defensarà el fet de ser president d'un Consell Territorial tenint en compte que no ha
votat a favor la seva creació, a la qual cosa respon que, de la mateixa manera, se li
podria preguntar a molts membres de molts partits polítics que l'any 1978 no van votar
a favor de la Constitució Espanyola per què posteriorment, en base a les normes
emanades de les lleis que han desenvolupat aquesta norma fonamental, han ocupat
càrrecs de responsabilitat en Comunitats Autònomes, en organismes estatals o en
ajuntaments, en lloc de situar-se fora d'aquest marc.
Personalment, creu que segurament aquestes persones tenien l'objectiu de fer la
reforma, el creixement o la proposta des de dins.
Tornant al dictamen, diu que el GMCiU no vol quedar-se fora dels Consells Territorials,
no perquè avui sigui l'únic grup que s'absté en aquesta votació, sinó perquè hi creu. En
aquest sentit, reitera la satisfacció del seu grup per la presentació d'aquest dictamen,
manifesta que està molt content que existeixin aquests instruments i que està
convençut que poden treballar junts, però puntualitza que el matís és important.
Manifesta, per tant, que des de la diferència i des del matís, el GMCiU està d'acord en
tot menys en això i, en conseqüència, no votarà negativament, perquè, en general, li
agrada, però tampoc pot votar afirmativament perquè creu que això té un pes específic
important.
Diu que, a partir d'ara, el GMCiU intentarà treballar, veure si això és possible i veure si,
al final, fent camí pot arribar a la conclusió que es pot tirar endavant. Afegeix que
possiblement, al final, haurà de donar la raó a l'equip de govern i haurà de reconèixer
que no era possible el que proposava, potser perquè la pròpia norma no ho permet.
Diu que les normes no es poden vulnerar i que l'administració es deu a les normes,
tant si li agrada com si no.
Manifesta que aquesta és la resposta que el GMCiU dóna en aquest Ple i que també
donarà als ciutadans i als membres dels Consells.
Exposa, seguidament, una qüestió referent als Consells, a fi de començar a treballar
sobre temes concrets. Comenta que en l'apartat tercer del dictamen, referent a la
designació genèrica dels membres dels Consells Territorials s'estableix que ho serà un
ciutadà o una ciutadana representatiu o representativa de cada un dels altres tipus
d'entitats ciutadanes existents en l'àrea territorial, fins a un màxim de dotze. La
designació es fa a proposta dels respectius Consells Sectorials.
Diu, al respecte, que el GMCiU està d'acord amb aquest apartat, però fa notar que
alguns Consells Sectorials estan "morts o a un pas de la defunció", ja que alguns d'ells
ja fa molt de temps que no es reuneixen i, per tant, no funcionen, com és ara el
Consell de la Gent Gran.
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Manifesta que cal dotar de "musculatura" els Consells Territorials i també s'ha de
començar a fer funcionar els Consells Sectorials, que ja eren elements de participació,
uns primers instruments i uns òrgans embrionaris, en els que poguessin participar els
ciutadans en la presa de decisions i en la vida política de la ciutat.
No pretén fer una crítica en el sentit que s'han deixat de fer coses, sinó que creu que
cal començar a treballar per fer-les, cosa que li consta que és una inquietud de la
regidora i que ho intenta, però ha volgut posar aquest tema sobre la taula perquè cal
tenir-lo en compte, si hi han de treballar tots junts.
Diu que el GMCiU no vol defugir cap responsabilitat, malgrat que estigui a l'oposició, i
s'ofereix, en nom de seu grup municipal, a l'equip de govern perquè compti amb ell,
encara que s'abstingui en la votació d'aquest dictamen.
La senyora Sensat i Borràs diu, sobre els Consells Sectorials "moribunds", que el de
la Gent Gran ja ha celebrat més de tres reunions en aquesta legislatura, cosa que
demostra que hi ha una clara voluntat de millorar els Consells.
Explica també que s'han modificat les competències del regidor encarregat fins ara i
que s'està aprofitant el procés del PAM per crear el d'Esports, que estava pendent.
Diu que és evident que cada responsable polític té l'obligació i el mandat de l'equip de
govern d'aconseguir que els Consells siguin vitals i útils, així com d'estimular a les
persones que en formen part, a que vulguin participar en els Consells Territorials.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 17 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA, 4
GMERC i 2 GMPPC) i 7 abstencions (GMCiU) i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
3.2

REGIDORIA DELEGADA DE PRESIDÈNCIA

3.2.1 APROVAR INICIALMENT EL REGLAMENT REGULADOR DEL REGISTRE
D'UNIONS ESTABLES NO MATRIMONIALS DE PARELLA DE
L'AJUNTAMENT DE MANRESA.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Presidència, del 4 de
febrer del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Per Resolució de l'alcalde núm. 6724, de 6 d'octubre de 2003, es va constituir la
Comissió d'estudi encarregada de la redacció de l'avantprojecte del Reglament
regulador del registre d'unions estables no matrimonials de parella de l'Ajuntament de
Manresa, constituïda per tècnics dels serveis de Secretaria General, Drets de
Ciutadania i Serveis a les Persones, sota la presidència del regidor delegat de
Presidència.
Aquest Reglament té per objecte regular el Registre creat per acord del Ple de
l'Ajuntament de Manresa en sessió del dia 20 de juliol de 1998 i dotar-lo de normes
concretes d'organització i funcionament, de manera que contribueixi el màxim possible
a donar un servei eficaç de seguretat jurídica amb el suport de la fe pública municipal a
les parelles heterosexuals que, tot i que poden contreure matrimoni, s'abstenen de ferho, i a les parelles del mateix sexe, que constitucionalment tenen barrat el pas al
matrimoni.
Les corporacions locals estan facultades per autoorganitzar-se mitjançant l’aprovació
d’ordenances i reglaments, tal i com reconeixen els articles 84 de la Llei 7/1985, de 2
d’ abril, reguladora de les bases de règim local i 236.1 del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel
qual s’ aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
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L’aprovació de les ordenances i els reglaments municipals és una competència
atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d)
i 22.4) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.
El procediment d’aprovació de les ordenances i els reglaments n’exigeix l’aprovació
inicial, la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i
l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre.
L’art. 178.1.c) del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, disposa que les ordenances i els reglaments
s’entendran aprovats definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap
reclamació ni al.legació durant la informació pública i l’audiència als interessats
subsegüent a l’aprovació inicial.
El secretari general accidental de l’Ajuntament, en data 4 de febrer de 2004, ha emès
informe en el sentit que el projecte de Reglament que se sotmet a aprovació s'ajusta a
dret.
Alain Jordà Pempelonne, regidor delegat de Presidència, proposa al ple de la
Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
1. APROVAR INICIALMENT el Reglament regulador del registre d'unions estables no
matrimonials de parella de l'Ajuntament de Manresa.
2. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA aquests acords i el text del Reglament per
un termini de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al.legacions i reclamacions,
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al
Diari Oficial de la Generalitat, a la premsa local i al tauler d’edictes de l’Ajuntament.
3. DISPOSAR que si no s’hi formula cap al.legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i/o el d’audiència als interessats, el Reglament que ara s’aprova
inicialment quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior i es
procedirà directament a la publicació."
REGLAMENT REGULADOR DEL REGISTRE D’UNIONS ESTABLES NO MATRIMONIALS DE
PARELLA DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA

Article 1
Règim jurídic
El Registre d’unions estables no matrimonials de parella, creat per acord del Ple de l’Ajuntament de
Manresa en sessió del dia 20 de juliol de 1998, té naturalesa administrativa. Es regeix per aquest
Reglament i per les normes que amb caràcter complementari es puguin dictar. Amb caràcter supletori li
serà d’aplicació la Llei 10/1998, de 15 de juliol, del Parlament de Catalunya, d’unions estables de parella i
les disposicions del Codi de Família i del Codi Civil.
Article 2
Objecte
El Registre té per objecte la inscripció voluntària d’unions no matrimonials de convivència estable,
basades en un vincle afectiu amb voluntat de permanència de les parelles, tant heterosexuals com del
mateix sexe.
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Article 3
Àmbit d’aplicació
Poden instar la seva inscripció en el Registre totes aquelles parelles que pel seu lliure i ple consentiment
hagin constituït una unió de convivència no matrimonial i acreditin el compliment dels requisits següents:
a)
b)
c)

d)
e)
f)

Ser majors d’edat o menors emancipats
No haver estar declarats incapacitats per emetre el consentiment necessari per dur a terme l’acte
o declaració objecte d’inscripció.
No ser parents per consanguinitat o adopció en línia recta o per consanguinitat en tercer grau
col·lateral en el cas de parelles heterosexuals; o fins al segon grau de consanguinitat o adopció
en el cas de parelles homosexuals.
Estar empadronats en el municipi de Manresa.
No estar subjectes a cap vincle matrimonial vigent o reconegut com a vàlid en dret per les lleis
civils.
No tenir una relació estable de parella amb una altra persona i no constar inscrits com a
integrants d’una altra unió estable no matrimonial en cap registre de característiques similars a
aquest.

Article 4
Declaracions i actes inscribibles
Són objecte d’inscripció:



Les declaracions voluntàries de convivència dels membres de la parella relatives a la constitució,
modificació i extinció de les unions estables.
Les escriptures públiques atorgades pels dos membres de la parella relatives a la constitució,
modificació o extinció dels règims de convivència.

Article 5
Sol.licitud d’inscripció
Les inscripcions al Registre es realitzaran prèvia sol.licitud conjunta dels dos membres de la unió estable
de parella.
La sol.licitud d’inscripció en el registre es portarà a terme d’acord amb el model que s’establirà
oportunament per Resolució de l’Alcaldia i caldrà que vagi acompanyada dels documents següents:




Fotocòpia del Document nacional d’identitat o qualsevol dels documents vàlids en dret per
acreditar la identitat.
Volant d’empadronament (D'acord amb l'art. 35.f) de la Llei 30/1992, serà l'Administració qui,
prèvia comprovació, incorporarà aquest document a l'expedient de sol.licitud).
Declaració de responsabilitat (segons model que s’aprovarà per Resolució de l’Alcaldia) signada
pels dos sol·licitants en la qual acreditin que no es troben en cap de les causes que impedeixen
la inscripció com a unió estable de parella i que s’assenyalen a l’article 3 d’aquest Reglament.

Article 6
Comprovació dels requisits
Un cop presentada la sol.licitud al Registre General de l’Ajuntament, la persona encarregada del Registre
l'examinarà i, si s'escau, indicarà als sol·licitants les deficiències per tal que puguin esmenar-les, de
conformitat amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992.
L'Ajuntament podrà exigir l'acreditació de la capacitat dels sol.licitants per prestar el consentiment
necessari per a l'acte objecte d'inscripció, per qualsevol dels mitjans vàlids en dret.
No es practicarà la inscripció si algun dels sol·licitants no compleix els requisits establerts a l’article 3
d’aquest Reglament.
Article 7
Inscripció
Un cop examinada la sol.licitud, i si aquesta es troba conforme, la persona encarregada del Registre
concertarà dia i hora amb els sol·licitants per tal de formalitzar la inscripció.
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La inscripció de cada parella al Registre es produirà mitjançant compareixença personal i conjunta dels
dos membres integrants de la unió davant la persona encarregada del Registre. En el mateix acte es
llegirà i se signarà l’acta d’inscripció.
En el cas que els sol.licitants presentin escriptura pública, la inscripció es farà mitjançant anotació
d'aquesta escriptura, de conformitat amb els articles 1.1 i 21.1 de la Llei 10/1998, de 15 de juliol.
Aportada la documentació necessària i formalitzada mitjançant l’acta de compareixença o a través de
l'escriptura pública la ratificació de consentiment, la persona encarregada del Registre estendrà la
inscripció mitjançant el corresponent assentament al Llibre.
Article 8
Contingut dels assentaments
En els assentaments figuraran les dades personals o les circumstàncies de lloc i temps manifestades pels
compareixents, la constància de les quals sigui rellevant per a la unió no matrimonial.
Els assentaments es realitzaran mitjançant suport informàtic.
Article 9
Adscripció orgànica
El Registre estarà integrat a la Secretaria General de l’Ajuntament.
Article 10
Presentació de documents
La sol.licitud i la documentació annexa es presentaran al Registre General de documents de l’Ajuntament
de Manresa, en l’horari i la forma establerts en el seu Reglament i en les disposicions posteriors que el
desenvolupin.
Article 11
Variacions de dades inscrites
Les variacions en el contingut de les inscripcions podran efectuar-se mitjançant ulteriors compareixences
conjuntes dels membres de la unió.
Article 12
Extinció de la unió
Les anotacions que facin referència a l’extinció de la unió de convivència no matrimonial, per qualsevol de
les causes previstes a l’article 12 de la Llei 10/1998, de 15 de juliol, d’unions estables de parella, podran
practicar-se a instància d’un sol membre de la parella.
Article 13
Protecció de les dades personals
El tractament de les dades de caràcter personal que constin en el Registre requerirà el consentiment de la
persona afectada i, en tot cas, les actuacions municipals s’hauran d’ajustar a les disposicions de la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Es podran expedir certificacions dels assentaments del Registre a instància dels membres de la unió, dels
seus representants legals, dels seus causahavents o per manament judicial.
L’Ajuntament no podrà divulgar per cap mitjà les dades existents al Registre, llevat d’aquelles de caràcter
purament estadístic.
Article 14
Gratuïtat dels assentaments i certificacions
La realització dels assentaments serà gratuïta.
L’expedició de certificats dels assentaments no estarà subjecta a la taxa per expedició de documents
regulada a les ordenances fiscals municipals.
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Article 15
Efectes de la inscripció en el Registre
La inscripció en aquest Registre serà una constatació de la declaració de voluntat dels compareixents i
dels seus compromisos.
Article 16
Entrada en vigor
El Reglament regulador del Registre d’unions estables no matrimonials de parella de l'Ajuntament de
Manresa entrarà en vigor un cop hagi estat publicat íntegrament el seu text al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i hagi transcorregut el termini de 15 dies a què fa referència l’article 65 de la
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. "

El senyor Jordà i Pempelonne explica que el Registre municipal d'unions civils es va
crear el 20 de juliol del 1998 i que avui es proposa al Ple l'aprovació inicial del
Reglament regulador del registre d'unions estables no matrimonials de parella.
Comenta que en el Reglament es defineix el seu règim jurídic, la sol.licitud d'inscripció,
la documentació que es requereix i el procediment, entre altres aspectes.
Demana el vot afirmatiu dels membres presents, al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents, amb
l’abstenció del senyor Gozalbo i Fuertes, per absència de la Sala en el moment de la
votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre.
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.

ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI

4.1

REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME

4.1.1 ADJUDICAR A FAVOR DE LA SOCIETAT RAIMATELLA, SL, LA
SUBHASTA PÚBLICA CONVOCADA PER AQUEST AJUNTAMENT PER
ALIENAR LES PARCEL.LES NÚM. V-2, V-3, V-4, V-29, V-30 I V-31,
SITUADES DINS L'ÀMBIT DEL PLA PARCIAL DEL SUBSECTOR 1 DELS
COMTALS, PER UN IMPORT DE 776.308,17 EUROS.
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, del 2 de
febrer del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Vist que pel Ple de la Corporació, en sessió del dia 17 de novembre de 2003, fou
acordada la venda, per pública subhasta, de les parcel.les de titularitat municipal amb
referència números V-2, V-3, V-4, V-29, V-30 i V-31, situades dins l’àmbit del Pla
parcial del Subsector 1 d’”Els Comtals”, d’aquesta ciutat, i aprovat el plec de clàusules
econòmico-administratives en el qual es fixava com a tipus de licitació per la totalitat
de les parcel.les, el preu de 627.746,09 €, IVA inclòs.
Atès que l’anunci de la subhasta fou publicat en el Butlletí Oficial de la Província de
data 23 de desembre de 2003 (n. 306, pàgines 83 i 84), i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de data 22 de desembre de 2003 (núm. 4035, pàgines 25233
i 25234), així com en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Atès que durant el termini per a la presentació de proposicions, que finalitzà el dia 7 de
gener de 2004, foren presentades les proposicions següents:
PROPOSICIONS
PRESENTADES
Núm. Hora
Data

NOM DE QUI HO PRESENTA

ADREÇA

IDENTIFICACIÓ DE LES
PLIQUES

29

XXX, en representació
CONTROL SL

societat

ACEÑA

Pl. Mossèn Jacint Verdaguer, núm. 12,
2n 2ª.
08221 TERRASSA

Dos sobres blancs amb
els títols indicats en el
plec de clàusules

representació

de la

societat

Sant Isidre, 40
8250 SANT JOAN DE VILATORRADA

Dos sobres blancs amb
els títols indicats en el
plec de clàusules

representació

de

la

societat

Raval de Montserrat, 22, 1r 4ª
08221 TERRASSA

Dos sobres blancs de
diferent mida amb els
títols indicats en el Plec
de clàusules.

XXX, en nom i representació
PROMOTORA DE CASAS, SL

de

la

societat

Passeig Pere III, 55 baixos
08240 MANRESA

Dos sobres blancs amb
els títols indicats en el
plec de clàusules

1

13.45

07.01.04

2

13.50

07.01.04

3

13.55

07.01.04

XXX, en nom i
RAIMATELLA, SL

4

13.59

07.01.04

XXX, en nom i
FEMBAGES, SL

de

la

Vist que en data 8 de gener de 2004 fou constituïda la Mesa de Contractació, la qual
procedí a examinar les proposicions presentades, i havent-se advertit defectes
esmenables en una de les pliques presentades, s’acordà per unanimitat atorgar un
termini de tres dies hàbils al presentant per a esmenar l’omissió, la qual cosa es va
comunicar a l’interessat i es va publicar anunci al taulell d’edictes de l’Ajuntament, tal i
com estableix el Plec de clàusules.
Reunida de nou la Mesa de Contractació en data 13 de gener de 2004, en haver estat
esmenats tots els defectes advertits, es procedí a la lectura de les propostes
econòmiques presentades, amb el següent resultant:
—
—
—
—

ACEÑA CONTROL, SL
FEMBAGES, SL
RAIMATELLA, SL
PROMOTORA DE CASAS, SL

627.746,09 € (IVA inclòs)
642.750,00 € (IVA inclòs)
776.308,17 € (IVA inclòs)
633.730,00 € (IVA inclòs)

Vist que, com a conseqüència de l’anterior, la Mesa va acordar per unanimitat
proposar al Ple municipal l’adjudicació de l’alienació de les parcel.les objecte de
subhasta a la societat mercantil RAIMATELLA, SL pel preu de ofert de SET-CENTS
SETANTA-SIS MIL TRES-CENTS VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS (776.308,17
€), amb plena submissió al plec de clàusules de la subhasta.
Atès que la clàusula desena del plec de clàusules econòmico-administratives de la
subhasta estableix que la proposta d’adjudicació formulada per la Mesa s’elevarà al
primer Ple Corporatiu que haurà de tenir lloc en el termini màxim de vint dies naturals
comptats a partir de l’endemà de l’obertura de les proposicions econòmiques, el qual
procedirà a l’adjudicació de la licitació.
Vist el que disposa l’article 209.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 40,
41 i 42 del Reglament de Patrimoni dels ens locals (Decret 336/1988, de 17 d’octubre).
Vistos els articles 73 a 84 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les administracions públiques, i 74 a
87 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme.
La regidora delegada d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la Comissió
Informativa i de Control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents
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ACORDS
1r. ADJUDICAR la subhasta pública convocada per aquest Ajuntament per a procedir
a l’alienació de les parcel.les de titularitat municipal amb referència números V-2, V-3,
V-4, V-29, V-30 i V-31, situades dins l’àmbit del Pla parcial del Subsector 1 d’”Els
Comtals”, d’aquesta ciutat d’acord amb el plec de clàusules aprovat pel Ple de la
Corporació de data 17 de novembre de 2003 (expedient SBH/0303) i la convocatòria
efectuada pel mateix Ple, a favor de la societat RAIMATELLA, SL, amb domicili al
carrer Raval de Montserrat n. 22, 1r – 4ª, amb CIF n. B-63321921, pel preu de SETCENTS SETANTA-SIS MIL TRES-CENTS VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS
(776.308,17 Eur) IVA inclòs.
2n. REQUERIR a l’adjudicatari de la subhasta per tal que, de conformitat al que
disposa la clàusula cinquena del plec de clàusules econòmico-administratives, i dins
d’un termini de quinze dies hàbils comptat a partir de l’endemà al de la notificació
d’aquest acord, constitueixi la fiança definitiva per un import de VINT-I-CINC MIL
CENT NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (25.109,84 €), equivalent al
4% del preu de licitació, a la Caixa de la Corporació, en qualsevol de les formes que
determinen els articles 35 i 36 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel
qual s’aprovà el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, i
en presenti el document acreditatiu a la Secció de Gestió Urbanística de Serveis del
Territori. La fiança del 4% correspon al preu amb IVA.
3r. RETORNAR LA FIANÇA PROVISIONAL a l’adjudicatari de la subhasta, per import
DOTZE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE euros amb NORANTA-DOS
cèntims (12.554,92 Eur), prèvia la constitució de la fiança definitiva,.
4rt. RETORNAR LA FIANÇA PROVISIONAL dipositada pels restants licitadors, que no
han resultat adjudicataris en la present subhasta, en la forma que es detalla a
continuació:
— ACEÑA CONTROL, SL, amb domicili a la Plaça Mossèn Jacint Verdaguer n. 12,
2-2, de TERRASSA (08221) amb NIF n. B-61740767, la fiança dipositada en data
7 de gener de 2004, per import DOTZE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE
euros amb NORANTA-DOS cèntims (12.554,92 Eur), equivalent al 2% del preu de
licitació.
— FEMBAGES, SL, amb domicili al carrer Sant Isidre n. 40, de SANT JOAN DE
VILATORRADA (08250) amb NIF n. B-62814413, la fiança dipositada en data 7 de
gener de 2004, per import DOTZE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE
euros amb NORANTA-DOS cèntims (12.554,92 Eur), equivalent al 2% del preu de
licitació.
— PROMOTORA DE CASAS, SL, amb domicili al Passeig Pere III n. 55 b, de
MANRESA (08240) amb NIF n. B-08218695, la fiança dipositada en data 7 de
gener de 2004, per import DOTZE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE
euros amb NORANTA-DOS cèntims (12.554,92 Eur), equivalent al 2% del preu de
licitació.
5è. DONAR TRASLLAT d’aquest acord a la Unitat de Contractació i Patrimoni de
l’Ajuntament per tal que, en el moment oportú, procedeixi a donar de baixa de
l’Inventari General Consolidat de Béns, Drets i Obligacions les finques que han estat
adjudicades en aquesta subhasta.
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6è. FACULTAR l’Il·lm. senyor Alcalde per a la signatura de la corresponent escriptura
pública de les parts indivises adjudicades, així com de tota aquella documentació que
resulti necessària per a la complimentació de l’expedient, fins i tot d’esmena."
La senyora Mas i Pintó explica que el dictamen fa referència a la subhasta de sis
parcel·les industrials de 700 o 800 metres quadrats, que estan situades en el Polígon
industrial dels Comtals i que eren propietat de l'Ajuntament de Manresa, com a
conseqüència del 10 per 100 d'aprofitament mitjà que va resultar del desenvolupament
del Pla Parcial.
Diu que es van presentar quatre ofertes a la subhasta i que s'ha atorgat a l'oferta més
elevada.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.1.2 APROVAR EL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL D'AMPLIACIÓ VIÀRIA AL
NUCLI URBÀ DE BELLAVISTA.
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, del 3 de
febrer del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió del dia 13 de novembre de 2002,
atorgà l’aprovació definitiva al PLA ESPECIAL D’AMPLIACIÓ VIÀRIA AL NUCLI URBÀ
DE BELLAVISTA, promogut per la senyora XXX, supeditant-ne la publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i la conseqüent executivitat, a la presentació d’un
text refós, per triplicat, verificat per l’òrgan que n’ha atorgat l’aprovació provisional, que
incorpori una prescripció imposada per la pròpia Comissió.
En data 7 de gener de 2004, el senyor XXX, en representació de la promotora, ha
presentat el text refós de referència. Aquest document ha estat informat favorablement
pels serveis tècnics d’Urbanisme.
La competència per a l’aprovació del text refós correspon al Ple de l’Ajuntament, atès
que és aquest l’òrgan que en va atorgar l’aprovació provisional.
Per tot l’exposat, la regidora delegada d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen
per la Comissió informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent
ACORD
1r. APROVAR EL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL D’AMPLIACIÓ VIÀRIA AL
NUCLI URBÀ DE BELLAVISTA, promogut per la senyora XXX, en compliment de la
resolució de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de data 13 de novembre de 2002.
2n. TRAMETRE A LA COMISSIÓ D’URBANISME DE BARCELONA, per triplicat
exemplar, el text refós aprovat en l’apartat anterior, als efectes de l’atorgament de la
seva executivitat."
La senyora Mas i Pintó diu que el dictamen correspon a l'aprovació del text refós, que
incorpora les prescripcions de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, en relació amb
les característiques del viari que el Pla Especial fixava per donar accés a unes
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parcel·les situades al nucli de la Bellavista, que eren massa grans per tenir un sol
carrer d'accés.
Explica que el carrer es preveia per un sòl urbà i per terrenys de titularitat privada, i,
per tant, no té cap més incidència que la d'oferir un accés a les parcel·les.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.1.3 SOL.LICITAR A LA COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DE
BARCELONA LA RECONSIDERACIÓ DE LES CONDICIONS FIXADES PER
A L'EXECUTIVITAT DE L'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA ESPECIAL DE
LA ZONA INDUSTRIAL 2.2.E PLAÇA PRAT DE LA RIBA.
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, del 6 de
febrer del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió del dia 21 de gener de
2004, atorgà l’aprovació definitiva al PLA ESPECIAL DE LA ZONA INDUSTRIAL 2.2.e,
PLAÇA PRAT DE LA RIBA, promogut per La Canterana, SL; supeditant-ne la
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i la conseqüent executivitat, a
la presentació d’un text refós, per triplicat, verificat per l’òrgan que n’ha atorgat
l’aprovació provisional, que incorpori una prescripció imposada per la pròpia Comissió;
i supeditat així mateix, a la constitució de la garantia del 12% del cost total dels serveis
i de les obres d’urbanització.
L’arquitecte municipal, Cap de Planejament i informació, i la Tècnic d’Administració
General emeten informe conjunt en data 6 de febrer de 2004 sobre la inadequació de
les prescripcions fixades per a l’executivitat de l’aprovació definitiva, tenint en compte
que:
— El Pla especial de referència no desenvolupa cap àmbit de planejament derivat i,
per tant, no té assignades unes càrregues urbanístiques concretes més enllà de
garantir la urbanització perquè els terrenys adquireixin la condició de solar.
— La figura més adequada per assolir els objectius i les determinacions que es
pretenen en l’àmbit és la figura de pla especial urbanístic.
— La Llei 2/2002 d’Urbanisme, en el seu article 67, com també ho preveia el Decret
Legislatiu 1/1990, pel qual s’aprovà la refosa dels textos legals vigents a
Catalunya en matèria urbanística, estableix la possibilitat que els plans especials,
quan sigui necessari, es podran redactar en desenvolupament de les
determinacions contingudes en els plans territorials i en el planejament general
per a diferents finalitats.
— Amb anterioritat a la tramitació del Pla especial de la zona industrial 2.2e Plaça
Prat de la Riba, la Comissió d’Urbanisme de Barcelona havia aprovat
definitivament altres plans especials que precisaven o modificaven alineacions i
ordenacions del Pla general de Manresa amb uns objectius i determinacions
anàlegs al present Pla especial, sense que en cap cas l’aprovació definitiva
d’aquests plans es supedités a la constitució de garanties específiques
d’urbanització.
— Per altra banda, la prescripció exigida per la Comissió d’incorporar un pla amb un
document que contingui el projecte d’obres bàsiques d’urbanització només es
dóna en els casos en què el pla desenvolupa un àmbit de planejament derivat.
— La necessitat d’incloure la documentació corresponent a les obres bàsiques
d’urbanització, la Llei 2/2002 només ho determina per als plans de millora urbana i
no pas per als plans especials urbanístics.
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— La constitució de la garantia sobre les obres d’urbanització només té sentit en
aquells plans que desenvolupen sectors de planejament derivat que tenen
assignades unes càrregues. Així mateix, en els casos de sòl urbà no inclosos en
àmbits de planejament derivat o d’actuació, la garantia de les obres que puguin
ser necessàries es garanteixen mitjançant les condicions de la llicència.
Contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme, es pot interposar recurs
d’alçada, de conformitat amb allò previst als articles 107.1, 114 i 115 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener),
davant el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques. No obstant, en l’informe
tècnic – jurídic al qual s’ha fet esment es recomana sol.licitar a la mateixa Comissió
una reconsideració de les consideracions fixades per a l’executivitat de l’aprovació
definitiva del PLA ESPECIAL DE LA ZONA INDUSTRIAL 2.2.e PLAÇA PRAT DE LA
RIBA, en el sentit que es proposa en la part dispositiva d’aquest dictamen.
Atès que l’òrgan que va atorgar l’aprovació provisional és el Ple municipal, en virtut
d’allò disposat a l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local i per tant l’acord sol·licitant la reconsideració d’alguns dels termes de la
Resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme correspon també a aquest òrgan.
Per tot l’exposat, la regidora delegada d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen
per la Comissió informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent
ACORD
1r. SOL.LICITAR A LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME de Barcelona la
reconsideració de les condicions fixades per a l’executivitat de l’aprovació definitiva del
PLA ESPECIAL DE LA ZONA INDUSTRIAL 2.2.e PLAÇA PRAT DE LA RIBA, en el
sentit de deixar sense efectes les prescripcions relatives a completar el document amb
les obres bàsiques d’urbanització i a supeditar l’eficàcia de l’acord a la constitució de la
garantia dels 12% del cost de les obres d’urbanització.
2n. TRAMETRE l’informe tècnico – jurídic a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona als efectes del seu examen i valoració d’acord amb el que es sol.licita en el
primer apartat d’aquest acord."
La senyora Mas i Pintó diu que aquest dictamen fa referència a un Pla Especial, que
ja s'havia aprovat anteriorment, corresponent a una parcel.la situada al darrere del
Pont de Ferro, respecte el qual la Comissió d'Urbanisme de Barcelona va estimar que,
com a conseqüència d'un error d'interpretació que es va produir, calia complimentar
tota una sèrie de determinacions que la nova Llei ofereix per als Plans Especials.
Explica que l'Ajuntament ha acordat amb els serveis jurídics de la Comissió
d'Urbanisme que aquestes prescripcions no seran vinculants, tenint en compte que la
finalitat del Pla Especial no era fixar el desenvolupament dels terrenys, sinó només
garantir una ordenació volumètrica d'un espai privat.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.2

REGIDORIA DELEGADA DE MEDI AMBIENT, PARCS I JARDINS
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4.2.1 REVISAR EL PREU DEL CONTRACTE DE SERVEIS QUE CONSISTEIX EN
EL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE DIVERSOS PARCS I JARDINS
DEL MUNICIPI DE MANRESA, ADJUDICAT A L'ENTITAT AMPANS I
RECONÈIXER UN CRÈDIT A FAVOR DE L'ADJUDICATÀRIA PER IMPORT
DE 12.768,02 EUROS, PER DIFERÈNCIES CAUSADES SOBRE EL CÀNON
REVISAT.
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Medi Ambient,
Parcs i Jardins, del 4 de febrer del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Antecedents
I. El Ple de la Corporació, en sessió del dia 20 de juliol de 1998, va adjudicar el
contracte de serveis que consisteix en el Manteniment i conservació de diversos
parcs i jardins del municipi de Manresa, a favor de l'entitat Ampans, per un preu
anual de 161.425,22 euros, inclòs l'IVA.
II. El senyor XXX, actuant en nom i representació d'Ampans ha presentat una
instància de referència registre d'entrada número 28.819/30.07.03, en què sol·licita
la revisió del preu del contracte de serveis a partir de l'1 d'agost de 2002.
III. El cap de secció de Tresoreria ha emès un informe relatiu a la petició de revisió de
preus formulada per l'adjudicatària.
IV. L'interventor municipal ha expedit un certificat de data 22 de gener de 2004, en el
qual certifica que existeix crèdit suficient a l'estat de despeses del pressupost
municipal per a l'exercici de 2004, per portar a terme l'aprovació de l'expedient de
revisió del preu del contracte.
V. El cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni ha emès un informe en relació amb
la revisió de preus en data 4 de febrer de 2004.
Consideracions legals
1. Fonament de la revisió de preus. La revisió del cànon del contracte està prevista a
la clàusula 13a del plec que regeix el contracte. Es donen els requisits per tal de
procedir a la revisió de preus d'acord amb el que estableix aquesta clàusula i en els
termes que figuren a l'informe emès pel cap de secció de Tresoreria. Tanmateix,
atès que des de l’emissió d’aquest informe ha transcorregut un cert període de
temps, el crèdit a reconèixer per diferències entre el preu revisat i el preu facturat té
un import superior.
2. Òrgan competent. L'òrgan competent per a resoldre la revisió de preus és el ple de
la Corporació, en la seva condició d'òrgan de contractació, de conformitat amb
l'article 274 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Per tot això, com a regidora delegada de Medi Ambient i Parcs i Jardins, proposo al
Ple de la Corporació l'adopció del següent
ACORD
PRIMER. Revisar el preu del contracte de serveis que consisteix en el Manteniment i
conservació de diversos parcs i jardins del municipi de Manresa, adjudicat a l'entitat
Ampans (NIF G08444671, ctra. de Santpedor, km 4,4, Sta. M. de Comabella de

35

Santpedor), aplicant-se un preu anual a partir d'1 d'agost de 2002 de 320.116,20
euros, inclòs l'IVA.
SEGON. Reconèixer un crèdit de 12.768,02 euros, inclòs l'IVA, a favor de
l’adjudicatària, en concepte de diferències causades sobre el cànon revisat, segons
s’especifica al quadre següent:

MESOS
ANY 2002
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE

FACTURAT

REVISAT

DIFERÈNCIA

Euros

Euros

Euros

25.925,29
25.925,29
25.925,29
25.925,29
25.925,29

26.676,35
26.676,35
26.676,35
26.676,35
26.676,35

751,06
751,06
751,06
751,06
751,06

25.925,29
25.925,29
25.925,29
25.925,29
25.925,29
25.925,29
25.925,29
25.925,29
25.925,29
25.925,29
25.925,29
25.925,29

26.676,35
26.676,35
26.676,35
26.676,35
26.676,35
26.676,35
26.676,35
26.676,35
26.676,35
26.676,35
26.676,35
26.676,35

751,06
751,06
751,06
751,06
751,06
751,06
751,06
751,06
751,06
751,06
751,06
751,06

ANY 2003
GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE
TOTAL

12.768,02

"

Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a
votació, el qual s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents, i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.3

REGIDORIA DELEGADA DE VIA PÚBLICA

L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes inclosos en els punts
4.3.1, 4.3.2 i 4.3.3 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els presents.
4.3.1 DONAR CONTINUÏTAT A LA CONCESSIÓ D'ÚS PRIVATIU DEL QUIOSC DE
BEGUDES SITUAT AL PASSEIG DE PERE III, DAVANT EL NÚM. 21,
ADJUDICADA A FAVOR DEL SENYOR XXX, FINS A 31 DE DESEMBRE DE
2004.
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Via Pública, del 27
de gener del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Antecedents
I. Per acord plenari de 15 de març de 1994, s’adjudicà el contracte de la concessió
administrativa de construcció i ús privatiu del quiosc de begudes situat al Passeig
de Pere III, davant el número 21 (Quiosc del Mig), per un període de 10 anys, a
favor del senyor XXX.
II. En data 12 de gener de 2004 es va donar audiència al senyor XXX, per tal que
manifestés la seva conformitat o disconformitat en relació amb la continuïtat de la
concessió en qüestió pel període comprès entre el 18 de març de 2004 i el 31 de
desembre de 2004.
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III. Mitjançant escrit amb referència registre d’entrada número 1.975/21.01.04,
l’esmentat interessat va manifestar la seva conformitat respecte a la pròrroga
indicada al paràgraf anterior.
IV. El cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni ha emès informe favorable al
respecte en data 27 de gener de 2004.
Consideracions jurídiques
1. Continuïtat de l'actual concessió. L'Ajuntament pot interessar al concessionari la
continuïtat de la concessió, de conformitat amb la clàusula 3a. del plec que regeix
l'actual concessió.
2. Òrgan competent. L'òrgan de contractació va ser el Ple de la Corporació, i per tant
correspon al mateix òrgan la facultat d'interessar al concessionari la continuïtat de
l'actual concessió, de conformitat amb l’article 274 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril.
Per tot això, com a regidora delegada de Via Pública, proposo al Ple de la Corporació
l’adopció del següent
ACORD
Interessar el senyor XXX (DNI XXX, amb domicili professional al carrer Puigterrà de
Baix, número 5-9, àtic, de Manresa), en la seva condició d’adjudicatari de la concessió
administrativa d’ús privatiu del quiosc de begudes situat al Passeig de Pere III, davant
el numero 21 (QUIOSC DEL MIG), la continuïtat de l’esmentada concessió fins a 31 de
desembre de 2004, en les mateixes condicions que actualment regeixen aquest
contracte."
4.3.2 DONAR CONTINUÏTAT A LA CONCESSIÓ D'ÚS PRIVATIU DEL QUIOSC DE
BEGUDES SITUAT AL PASSEIG DE PERE III, DAVANT EL NÚM. 8,
ADJUDICADA A FAVOR DEL SENYOR XXX, FINS A 31 DE DESEMBRE DE
2004.
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Via Pública, del 27
de gener del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Antecedents
I. Per acord plenari de 19 d’abril de 1994, s’adjudicà el contracte de la concessió
administrativa d’ús privatiu del quiosc de begudes situat al Passeig de Pere III,
davant el número 8 (Quiosc Quimet), per un període de 10 anys, a favor del senyor
XXX.
II. En data 12 de gener de 2004 es va donar audiència al senyor XXX, per tal que
manifestés la seva conformitat o disconformitat en relació amb la continuïtat de la
concessió en qüestió pel període comprès entre el 30 d’abril i el 31 de desembre de
2004.
III. Mitjançant escrit amb referència registre d’entrada número 2.052/21.01.04,
l’esmentat interessat va manifestar la seva conformitat respecte a la pròrroga
indicada al paràgraf anterior.
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IV. El cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni ha emès informe favorable al
respecte en data 27 de gener de 2004.
Consideracions jurídiques
1. Continuïtat de l'actual concessió. L'Ajuntament pot interessar al concessionari la
continuïtat de la concessió, de conformitat amb la clàusula 3a. del plec que regeix
l'actual concessió.
2. Òrgan competent. L'òrgan de contractació va ser el Ple de la Corporació, i per tant
correspon al mateix òrgan la facultat d'interessar al concessionari la continuïtat de
l'actual concessió, de conformitat amb l’article 274 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril.
Per tot això, com a regidora delegada de Via Pública, proposo al Ple de la Corporació
l’adopció del següent
ACORD
Interessar el senyor XXX (DNI XXX, amb domicili al carrer Pompeu Fabra, 11-13, 3r.
4a. de Manresa), en la seva condició d’adjudicatari de la concessió administrativa d’ús
privatiu del quiosc de begudes situat al Passeig de Pere III, davant el número 8
(QUIOSC QUIMET), la continuïtat de l’esmentada concessió fins a 31 de desembre de
2004, en les mateixes condicions que actualment regeixen aquest contracte."
4.3.3 DONAR CONTINUÏTAT A LA CONCESSIÓ D'ÚS PRIVATIU DEL QUIOSC DE
BEGUDES SITUAT AL PASSEIG DE PERE III, DAVANT EL NÚM. 37,
ADJUDICADA A FAVOR DE L'ENTITAT MERCANTIL ESTABLIMENTS
CANALETES, FINS A 31 DE DESEMBRE DE 2004.
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Via Pública, del 27
de gener del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Antecedents
I. Per acord plenari de 19 d’abril de 1994, s’adjudicà el contracte de la concessió
administrativa de construcció i ús privatiu del quiosc de begudes situat al Passeig
de Pere III, davant el número 37 (Quiosc Canaletes) per un període de 10 anys, a
favor de l’entitat mercantil Frankfurt Guimerà CB, i per acord plenari de 17 de febrer
de 1997, s’autoritzà la cessió de la concessió a favor de l’entitat mercantil
ESTABLIMENTS CANALETES, SL.
II. En data 12 de gener de 2004 es va donar audiència a l’entitat mercantil
ESTABLIMENTS CANALETES, SL, per tal que manifestés la seva conformitat o
disconformitat en relació amb la continuïtat de la concessió en qüestió pel període
comprès entre el 26 d’abril i el 31 de desembre de 2004.
III. Mitjançant escrit amb referència registre d’entrada número 1.972/21.01.04,
l’esmentada entitat mercantil interessada va manifestar la seva conformitat respecte
a la pròrroga indicada al paràgraf anterior.
IV. El cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni ha emès informe favorable al
respecte en data 27 de gener de 2004.
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Consideracions jurídiques
1. Continuïtat de l'actual concessió. L'Ajuntament pot interessar al concessionari la
continuïtat de la concessió, de conformitat amb la clàusula 3a. del plec que regeix
l'actual concessió.
2. Òrgan competent. L'òrgan de contractació va ser el Ple de la Corporació, i per tant
correspon al mateix òrgan la facultat d'interessar al concessionari la continuïtat de
l'actual concessió, de conformitat amb l’article 274 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril.
Per tot això, com a regidora delegada de Via Pública, proposo al Ple de la Corporació
l’adopció del següent
ACORD
Interessar l’entitat mercantil ESTABLIMENTS CANALETES, SL (CIF B-61113973,
domiciliada al carrer Puigterrà de Baix, número 5-9, àtic de Manresa), en la seva
condició d’adjudicatària de la concessió administrativa d’ús privatiu del quiosc de
begudes situat al Passeig de Pere III, davant el número 37 (QUIOSC CANALETES), la
continuïtat de l’esmentada concessió fins a 31 de desembre de 2004, en les mateixes
condicions que actualment regeixen aquest contracte."
Com que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde sotmet els dictàmens a
votació, els quals s'aproven per unanimitat dels 24 membres presents, i, per tant,
esdevenen acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.3.4 DONAR CONTINUÏTAT AL CONTRACTE DE SERVEIS CONSISTENT EN EL
MANTENIMENT
I
CONSERVACIÓ
DE
LES
INSTAL·LACIONS
D'ENLLUMENAT PÚBLIC I SEMAFÒRIQUES DE LA CIUTAT DE MANRESA,
ADJUDICAT A FAVOR DE L'ENTITAT MERCANTIL DRAGADOS Y
CONSTRUCCIONES, SA Y SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES
ELÉCTRICAS, SA, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, FINS A 30 DE JUNY
DE 2004.
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Via Pública, del 5 de
febrer del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 21 d’abril de 1997,
va adjudicar el contracte de serveis consistent en el manteniment i conservació de les
instal·lacions d’enllumenat públic i semafòriques de la ciutat de Manresa a favor de
DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. Y SOCIEDAD IBERICA DE
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A., Unión Temporal de Empresas, Ley
18/1982.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 22 d’abril de 2003,
va prorrogar l’esmentat contracte.
Vist l'informe emès pel cap de Servei d'Obres i Manteniments en data 12 de gener de
2004, en què s'indica que els serveis tècnics de manteniments estan elaborant una
nova proposta de condicions tècniques que cal tenir en compte per a un nou contracte
que introduirà la prestació de nous serveis i encara no està acabat, proposant donar
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continuïtat a l’actual contracte fins al 30 de juny de 2004, a l’efecte de permetre definir
les noves prestacions a introduir en el servei.
Atesa la instància de referència registre d'entrada 3937/04.02.04, presentada per
l'entitat mercantil DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. Y SOCIEDAD IBERICA
DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A., Unión Temporal de Empresas, Ley
18/1982, en la qual el representant d'aquesta societat manifesta que està conforme
amb la continuïtat proposada.
Vist l'informe jurídic que figura a l'expedient.
Per tot això, com regidora delegada de Via Pública de l’Ajuntament de Manresa,
proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Donar continuïtat al contracte de serveis consistent en el manteniment i
conservació de les instal·lacions d’enllumenat públic i semafòriques de la ciutat de
Manresa, adjudicat a favor de l’entitat mercantil DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES,
S.A. Y SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A., Unión
Temporal de Empresas, Ley 18/1982, fins el dia 30 de juny de 2004, aplicant-se el
preu actual del contracte, incrementat en 17.320,62 euros, més la quantitat resultant
d’aplicar sobre aquest últim import les revisions de preus aprovades fins ara, ja que es
tracta d’una quantitat a origen.
SEGON. Facultar al senyor alcalde president per a la signatura de la documentació
necessària per a l’acompliment de l’expedient."
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a
votació, el qual s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents, i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
5.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

5.1

REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA I TURISME

5.1.1 MODIFICAR L'ANNEX 1/1 DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ SIGNAT EL
12 DE MAIG DE 1999 ENTRE L'AJUNTAMENT DE MANRESA I LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EN EL SENTIT D'INTRODUIR CANVIS EN
L'EQUIPAMENT ANTIFURT I AUDIOVISUAL DE LA BIBLIOTECA DEL
CASINO.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, del 5 de febrer
del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"El Ple de la Corporació en data 19 d’abril de 1999 va aprovar la minuta de conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona relatiu a les
funcions d’assistència, prestació de serveis i altres formes de cooperació que la
Diputació oferia a aquest Ajuntament en relació a la biblioteca pública del Casino, així
com també establia els requeriments mínims que havia de complir la referida
biblioteca.
Aquest conveni va ésser signat en data 12 de maig de 1999 i en el mateix s’hi
adjuntaven diversos annexes, entre els quals s’hi ubicava l’annex 1/1 relatiu al
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compromís de cessió, per part de la Diputació de Barcelona, d’una sèrie
d’equipaments antifurts i aparells audiovisuals.
Atès el temps transcorregut des de la signatura del conveni, s’han produït una sèrie de
canvis en els equipaments relacionats en l’esmentat annex que fan necessària la
modificació de l’annex originari per un altre que contempli la realitat actual.
Vist l’article 26.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim
local i article 67 b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en virtut dels quals el servei de
biblioteca pública és un servei municipal obligatori en aquells municipis amb una
població superior a 5.000 habitants.
Prenent en consideració l’article 91 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en
concordança amb la Llei 5/1987, de 4 d’abril, del règim provisional de les
competències de les Diputacions Provincials, són competències de les Diputacions
Provincials la coordinació dels serveis públics municipals així com l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis.
En aplicació de l’article 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, les corporacions
locals poden establir convenis de cooperació entre elles mateixes, amb d’altres
administracions públiques i amb persones físiques o jurídiques privades, sempre i
quan l’objecte del conveni no es trobi comprès en l’àmbit de la legislació de
contractació administrativa o del dret privat.
Vist l’informe emès pel Tècnic d’Assessorament jurídic dels Serveis a les Persones en
data 5 de febrer de 2004.
El Tinent d'Alcalde, Regidor Delegat de Cultura proposa al Ple de la Corporació l'adopció
dels següents:
ACORDS
Primer.- Modificar l’annex 1/1 del Conveni de col·laboració relatiu a la Biblioteca del
Casino signat en data 12 de maig de 1999 entre l’Ajuntament de Manresa i la
Diputació de Barcelona, en el sentit de que on deia:
ANNEX 1/1
EQUIPAMENT ANTIFURTS
1 Unitat sensora (passadís)
3 Magnetitzadors (per a llibres i CD)
3 Desmagnetitzadors (per a llibres i CD)
2 Magnetitzadors (per a vídeos)
2 Desmagnetitzadors (per a vídeos)
1 Subjecta llibres
EQUIPAMENT AUDIOVISUALS
11 Caixes commutadores d’àudio
4 Compact disc
1 Platina cassette doble
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2 Magnetoscopis de vídeo VHS
2 Televisors de 25”
1 Suport de paret per televisor
6 Televisors de 14” amb vídeo VHS tipus “Combi”
1 Unitat generadora central amb 7 entrades estèreo
1 Rebobinador de vídeos
1 Antena UHS/VHS i 1 antena parabòlica
1 Amplificador
1 Micròfon amb cable, peu de girafa i pinça
1 Micròfon amb cable, i peu de sobretaula
4 Altaveus
4 Compact Disc autoservei amb auriculars
30 Auriculars
1 Previ
1 Megafonia general sales (ampl., altaveus, ...)
1 Minicadena (amb CD) amb moble per a la seva utilització
5 Connectadors àudio (TV./VHS)
Cablejat d’interconnexionat i d’instal·lació en general
Ha de dir:
ANNEX 1/1
EQUIPAMENT ANTIFURTS
3 Unitats sensores (passadís)
2 Magnetitzadors (per a llibres i CD)
3 Desmagnetitzadors (per a llibres i CD)
2 Magnetitzadors (per a vídeos)
2 Desmagnetitzadors (per a vídeos)
1 Subjecta-llibres
EQUIPAMENT AUDIOVISUALS
9 Caixes commutadores d’àudio
4 Compacts disc
1 Platina cassette doble
1 Magnetoscopi de vídeo VHS
1 Televisor 25”
1 Suport de paret per al televisor
6 Combis (TV+vídeo VHS)
1 Unitat generadora central amb 7 entrades estèreo
1 Antena UHS/VHS i 1 antena parabòlica
1 Amplificador
1 Micròfon amb cable, peu de girafa i pinça
1 Micròfon amb cable, i peu de sobretaula
4 Altaveus
2 Compacts disc autoservei amb auriculars
3 Auriculars
1 previ
1 Megafonia general sales
1 Minicadena amb CD i moble
ALTRE EQUIPAMENT
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1 Fax
1 Gravadora
Segon.- Instar a l’òrgan municipal competent que procedeixi a l’acceptació de la cessió
gratuïta de l’equipament relacionat així com també a la seva actualització en l’inventari
general consolidat de béns, drets i obligacions d’aquesta corporació amb posterior
notificació al Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona."
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a
votació, el qual s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents, i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
5.2

REGIDORIA DELEGADA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

5.2.1 DECLARAR EXTINGIDA LA CESSIÓ D'ÚS ATORGADA A FAVOR DEL
DEPARTAMENT
D'ENSENYAMENT
DE
LA
GENERALITAT
DE
CATALUNYA, QUE AFECTAVA LA PART DE LA FINCA INFANTS
DESTINADA A IMPARTIR FORMACIÓ PROFESSIONAL.
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Educació i
Universitat, del 9 de febrer del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Per acord de data 16 de juliol de 1990, el Ple de la Corporació va aprovar la cessió
d‘ús, mitjançant la forma de mutació de domini, de l’edifici denominat Finca Infants en
aquella part destinada a impartir Formació Professional, a favor de la Generalitat de
Catalunya – Departament d’Ensenyament, reservant-se expressament l’Ajuntament de
Manresa aquell sector de la Finca Infants destinat a “Escola d’Arts”.
En data 18 de maig de 1993, l’acord esmentat al paràgraf anterior va ser ampliat en
virtut d’un nou acord de Ple, a l’efecte de determinar més exactament l’objecte de la
cessió, la qual fou atorgada amb la finalitat que la porció cedida es destinés al servei
públic d’ensenyament de formació professional, o ensenyaments equivalents en cas
de reforma del sistema educatiu.
El director de servei dels Serveis a les Persones, el dia 20 de gener d’enguany, ha
emès ofici en el que exposa el fet que, recentment, la prestació del servei abans citat
en la part de l’edifici Finca Infants destinada a l’Institut d’Estudis Secundaris Guillem
Catà (ubicat a la carretera de Vic número 16) ha estat traslladat a un altre edifici, motiu
pel qual la referida finca ha quedat lliure de la prestació d’aquests serveis educatius, i
demana que, si escau, es realitzin els tràmits pertinents per a la desafectació de la
porció de la finca en qüestió.
Per altra banda, l’ofici citat en el paràgraf anterior també exposa que s’ha tingut
coneixement que en data 9 de desembre de 2003 el Departament d’Ensenyament va
dictar resolució per la qual disposava el trasllat de domicili de diversos instituts
d’educació secundària, entre els quals s’hi trobava l’Institut Guillem Catà, resolució que
fou publicada al DOGC número 4.037 de 24 de desembre de 2003.
El cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni ha emès informe al respecte en data 4
de febrer de 2004.
Com a regidora delegada d’Educació i Universitat de l’Ajuntament de Manresa,
proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD

43

Declarar extingida la cessió d’ús, atorgada a favor del Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya, que afectava la part de la Finca Infants destinada a
impartir Formació Professional.
El motiu de l’extinció de la cessió d’ús indicada és que s’han deixat de prestar serveis
educatius en la porció de finca cedida."
La senyora Mestres i Angla explica que els serveis de Contractació d'aquest
Ajuntament han considerat convenient fer aquest tràmit a fi de tancar un expedient que
es va obrir en el moment de la cessió d'ús al Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, quan es feien els cicles formatius de l'Institut Guillem Catà.
Diu que, un cop traslladat aquest institut i publicat aquest trasllat, es donava per resolt,
tal com es preveia en el Conveni signat amb la Generalitat de Catalunya.
Comenta que és un tema purament administratiu, que no té altra conseqüència que la
de tancar l'expedient, d'una manera ben informada.
El senyor Vives i Portell pregunta si ja se sap què es farà en la finca o l'ús que es
donarà a l'edifici que ha resultat com a un nou espai lliure, com a conseqüència del
trasllat de l'institut Guillem Catà.
La senyora Mestres i Angla respon al senyor Vives que ja s'està utilitzant una part de
la finca per ampliar l'Escola d'Art, a fi de donar més espai a les activitats del Cicle
superior d'Il·lustració.
Informa, així mateix, que s'està estudiant la possibilitat de traslladar-hi l'Escola d'Art,
però que primerament cal estudiar-ne la viabilitat.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents, amb
l’abstenció del senyor Javaloyes i Vilalta, per absència de la Sala en el moment de la
votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre.
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
5.2.2 RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE
CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, S.L., PER IMPORT DE 26.450,64
EUROS, EN CONCEPTE DELS TREBALLS COMPLEMENTARIS A L'OBRA
"REFORMA DE L'ESCOLA ANSELM CABANES. FASE III".
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Educació i
Universitat, del 23 de gener del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Atès que s'han acreditat obligacions a carrec d'aquest Ajuntament que per diverses
causes no han estat reconegudes ni liquidades.
Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals, així com el cap dels Serveis del
Territori han emès informe proposant que es reconegui un crèdit extrajudicial en favor
de les persones que han executat els treballs i/o prestat els serveis de què es tracta.
Montserrat Mestres i Angla, regidora delegada d'Educació i Universitats, proposa al
Ple de la Corporació l'adopció del següent
ACORD:
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Reconèixer a l'emparament del que disposa l'art. 23.1.e) del reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d'abril, 144 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre i 60.2 del Reial
Decret 50/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial en favor del creditor que a
continuació es relaciona, pel deute acreditat i informat pel responsable del servei.
Creditor:

CONSTRUCCIONS COTS I CLARET, S.L.
NIF: B-08136905

Adreça:

C/ Sant Fruitós, núm. 4 08242 Manresa

Concepte:

Treballs complementaris a l'obra "Reforma de l'escola Anselm Cabanes.
Fase III"

Import:

26.450,64 € (inclòs 16% IVA)"

Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a
votació, el qual s'aprova per unanimitat dels 23 membres presents, amb l’abstenció del
senyor Javaloyes i Vilalta, per absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord
amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre.
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
6.

AREA D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

6.1

REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

6.1.1 APROVAR INICIALMENT LES BASES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS
PER AL FOMENT DE LA IMPLANTACIÓ DE NOUS ESTABLIMENTS
COMERCIALS I LA MODERNITZACIÓ DEL COMERÇ AL NUCLI ANTIC DE
MANRESA.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 6 de febrer
del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"El Programa d’Actuació Municipal 2000-2003 establia com un dels objectius i
actuacions en relació al sector comercial el de promoure la implementació de nous
establiments en aquells sectors de Nucli Antic (Barri Antic, Remei i Escodines) que
estiguin més mancats d’activitat comercial i fer prospeccions per obtenir establiments
“màquina” en els eixos comercials.
Aquest mateix Programa per al període 2004-2007, actualment en fase d’elaboració,
és previst que mantingui aquesta mateixa línia d’actuació entre les prioritats d’actuació
relacionades amb el comerç de la ciutat.
Atès que al pressupost municipal del 2004 es va dotar una partida específica, número
622.3.489.10 amb un import de 27.000,00 €, per atendre la realització d’un programa
d’ajuts a noves implantacions comercials al nucli antic.
Vist l’informe de gestió emès pel cap del Servei de Desenvolupament.
El regidor delegat d’Hisenda i Promoció Econòmica proposa al ple de la corporació
municipal l’adopció dels següents
ACORDS
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1. Aprovar inicialment les bases per a la concessió d’ajuts per al foment de la
implantació de nous establiments comercials i la modernització del comerç al Nucli
Antic de Manresa.
2. Sotmetre les bases a informació pública per un termini de vint dies, comptats a
partir de la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província i al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Un cop transcorregut l’esmentat termini
sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions, es consideraran
definitivament aprovades."
BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER AL FOMENT DE LA IMPLANTACIÓ DE NOUS
ESTABLIMENTS I LA MODERNITZACIÓ DEL COMERÇ AL NUCLI ANTIC DE MANRESA
CORRESPONENTS A L’ANY 2004.
1. Objecte de la convocatòria
L’objecte d’aquestes Bases és promoure la implantació de noves activitats comercials i de serveis en
aquells sectors del Nucli Antic (Barri Antic, Remei, Escodines) que estiguin més mancats d’establiments
comercials i es produeixi alhora una important concentració de locals en planta baixa desocupats, i
impulsar la millora dels establiments existents mitjançant la seva renovació i modernització, i el
reforçament de la cooperació empresarial del sector.
2. Beneficiaris dels ajuts
2.1. Nous establiments comercials detallistes o de serveis ubicats al Nucli Antic i que hagin iniciat la
seva activitat amb posterioritat a l’1 de novembre de 2003, la titularitat dels quals correspongui a
persones físiques o jurídiques. Tractant-se de persones jurídiques, el capital social haurà de
pertànyer íntegrament a persones físiques. Els establiments hauran d’exercir alguna de les
activitats compreses a les agrupacions i grups de l’Impost sobre activitats econòmiques
següents:
6156, 64, 65, 662, 67, 69, 84, 85, 93, 97.
2.2. Establiments comercials detallistes o de serveis ubicats al Nucli Antic, que duguin a terme
intervencions d’ampliació, reforma interior, millora de la imatge exterior, modernització o
renovació dels seus equipaments o instal·lacions.
2.3. Establiments comercials detallistes o de serveis ubicats al Nucli Antic, que duguin a terme
adquisicions o renovacions d’equipament informàtic, programari o aplicatius informàtics, o
iniciatives de promoció o comercialització dels seus productes, serveis o marca a través
d’internet.
2.4. Establiments comercials detallistes o de serveis ubicats al Nucli Antic, que al llarg de 2004
esdevinguin nous membres d’una associació representativa del sector la qual tingui el seu àmbit
territorial preferent al Nucli Antic.
Queden exclosos d’aquesta convocatòria:
a)

Els canvis de titularitat d’establiments comercials ja existents, quan no hagin comportat cap
millora, modernització, ampliació o canvi d’activitat.

b)

Els establiments que exerceixin activitats no compreses a les agrupacions i grups de l’IAE
relacionats a l’apartat 2.1.

Seran requisits indispensables:
I)

Que l’establiment participi d’accions empresarials col·lectives mitjançant la seva integració en un
programa de dinamització territorial, en cas de trobar-se dins de l’àrea objecte d’actuació, o en
altres gremis o associacions representatives del sector, en cas de trobar-se fora de l’àmbit
territorial del pla de dinamització.

II)

Que l’establiment estigui situat en local en planta baixa. En els casos d’intervencions d’ampliació
o reforma interior de l’establiment, s’admetran projectes en plantes superiors o inferiors sempre i
quan representin un engrandiment de l’activitat de la planta baixa i l’accés principal a
l’establiment es mantingui a nivell de carrer.
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III)

La presentació d’una sola sol·licitud per cada establiment.

3. Conceptes subvencionables
Seran subvencionables els conceptes següents:
3.a) Costos d’inversió i despeses de primer establiment i posta en marxa de l’activitat. En cap cas se
subvencionarà l’adquisició de béns immobles.
3.b) Cost de les actuacions de millora, renovació o ampliació de les instal·lacions o equipaments, i
actuacions de millora de la imatge exterior del punt de venda.
3.c) Cost d’adquisició de nou hardware, software, i despeses originades pel disseny, creació,
promoció, reserva de domini i allotjament en servidor de pàgines web.
3.d) Despeses d’alta i quota anual de 2004 ocasionades per l’afiliació a una o varies associacions
representatives del sector les quals tinguin el seu àmbit territorial preferent al Nucli Antic.
En cap cas serà subvencionable la quantitat satisfeta pel peticionari en concepte d’IVA.
El període elegible per als conceptes anteriors serà entre l’ 1 de novembre de 2003 i el 31 d’octubre de
2004.
4. Quantia dels ajuts
El pressupost global de les subvencions objecte de la present convocatòria és de 27.000,00 €, consignats
a la partida 622.3.489.10 del pressupost 2004 d’aquest Ajuntament.
L’import de la subvenció serà, en cada cas, el següent:
—

Pels conceptes subvencionables descrits en els apartats 3.a) i 3.b): 100% dels primers 1.000,00
€ de despesa subvencionable acreditada, més el 20% de la resta de despesa subvencionable
acreditada, fins a un límit màxim conjunt de 3.000 €.

—

Pels conceptes subvencionables descrits en l’apartat 3.c): 100% dels primers 500,00 € de
despesa subvencionable acreditada, més el 20% de la resta de despesa subvencionable
acreditada, fins a un límit màxim conjunt de 1.500 €.

—

Pels conceptes subvencionables descrits en l’apartat 3.d): 100% de la quota d’alta, més 50% de
la quota anual de 2004, fins a un límit màxim de 200 €.

La concessió d’ajuts queda condicionada a l’existència de crèdit pressupostari. Un cop exhaurida la
dotació de 2004, la concessió de nous ajuts quedarà condicionada a l’existència de consignació al
pressupost de 2005 i a l’aprovació d’una convocatòria per 2005.
5. Criteris d’atorgament
Les subvencions s’atorgaran per rigorós ordre de prioritat en funció del nivell d’acompliment dels següents
criteris:
5.1 Que el peticionari sigui una petita empresa comercial no pertanyent a cap grup d’empreses.
5.2 No haver-se acollit a la convocatòria 2003 d’aquests ajuts.
5.3 Situació de l’establiment en els carrers Escodines, Sobrerroca, Sant Andreu, Plaça Major, Cap
del Rec, Plaça del Carme, Carme, Joc de la Pilota, Plaça Gispert, Barreres o Sant Francesc.
5.4 L’ocupació d’un immoble prèviament en desús.
5.5 Tractar-se d’un projecte d’obertura de nou establiment, amb preferència sobre la resta
d’intervencions subvencionables descrites en l’apartat 2 d’aquestes bases.
5.6 Tractar-se d’una activitat comercial, amb preferència sobre la resta d’activitats subvencionables
que es relacionen en l’apartat 2.1. d’aquestes bases.
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5.7 Existència d’un estudi de viabilitat del projecte assessorat per el Centre de Desenvolupament
Empresarial (CEDEM) de l’Ajuntament de Manresa.
6. Sol·licituds: termini de presentació i documentació
Les sol·licituds es podran presentar al Registre General de l’Ajuntament de Manresa.
El termini de presentació finalitzarà el 31 d’octubre de 2004.
A l’escrit de sol·licitud s’hi haurà d’adjuntar la documentació següent:
a)

Identificació del sol·licitant: per a les persones físiques, fotocòpia del DNI i el NIF; en cas de
societats mercantils, el NIF, còpia de l’escriptura de constitució i les dades d’inscripció en el
Registre Mercantil.

b)

Llicència d’obertura de l’establiment.

c)

Justificant d’alta de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) i últim rebut satisfet, si procedeix.

d)

Justificant d’alta en el cens de l’Agència Tributària.

e)

Relació de despeses subvencionables fent-hi constar el concepte, el proveïdor i l’import exclòs
IVA, i la justificació de les mateixes mitjançant els documents comptables corresponents.

f)

Document acreditatiu de l’ocupació del local: còpia de l’escriptura de propietat o del contracte
d’arrendament, segons correspongui.

g)

Document acreditatiu de pertànyer a l’entitat “Manresa Comercial”, en el cas d’establiments
situats en el seu àmbit d’actuació, o a un altre gremi o associació representativa del sector, en
cas contrari.

h)

Informe de viabilitat emès pel Centre de Desenvolupament Empresarial (CEDEM), en cas de
voler justificar aquest criteri de prioritat.

Només es podrà sol·licitar l’ajut amb posterioritat a la posta en marxa efectiva del negoci, en el cas de
nous establiments, i a l’execució del total de les intervencions de reforma o millora per les quals es
sol·liciti la subvenció.
7. Resolució
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es procedirà a la resolució conjunta d’aquestes,
atorgant les subvencions d’acord als criteris de prioritat establerts en el punt 5 d’aquestes bases i per un
import d’acord als criteris del punt 4.
Les resolucions es notificaran individualment a cada sol·licitant, indicant la quantia de l’ajut atorgat, les
condicions tècniques o econòmiques i el termini de presentació de la documentació addicional que es
consideri oportuna.

El senyor Camprubí i Duocastella explica que és el tercer any que es convoca
aquest programa d'ajuts i, per tant, ja va tenint el seus efectes positius.
Informa que a l'any 2002 es van fer cinc atorgaments i diu que no es va acabar
d'esgotar la partida creada a tal efecte, probablement perquè era el primer any que es
feia.
Continua dient que a l'any 2003 es va concedir l'ajut a 17 sol·licitants i, en
conseqüència es va haver d'ampliar la dotació pressupostària prevista.
Comenta que la inversió induïda per les obres que són fruit d'aquests ajuts, en el barri
antic ha estat de 200.000 euros, 30.000 dels quals provenen de subvencions.
Diu que aquests elements positius animen a l'Ajuntament de Manresa a continuar
desenvolupant el mateix programa durant aquest any i, a tal efecte, amplia el
pressupost i l'abast del programa, ja que al començament només estava adreçat al
sector comercial, i en canvi ara també s'inclou el sector dels serveis, tant a les
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persones com a les empreses, amb l'objectiu d'aportar activitat al nucli antic de la
ciutat.
Explica que les quatre línies d'ajuts són les mateixes: una està destinada als nous
establiments, a fi de crear nova activitat; una altra, a la millora, renovació i ampliació
dels establiments ja existents, amb l'objectiu d'afavorir els establiments que ja
existeixen perquè continuïn funcionant; una altra, a l'adquisició de les noves
tecnologies de la comunicació i la informació, sobretot amb aparells de hardware i de
software; i l'última, a afavorir l'afiliació en associacions territorials o comercials, amb la
finalitat, en definitiva, de fomentar l'associacionisme comercial.
Diu que les línies d'ajuts permeten fins un màxim de 3.000 euros per a cada un dels
expedient, que es distribueixen esglaonadament en funció de les despeses o
inversions que es facin, i que aquest any es dóna prioritat a alguns carrers del nucli
antic. Explica, al respecte, que abans es feia referència al nucli antic de forma genèrica
i ara es fa èmfasi en alguns carrers en concret, com és ara el de les Escodines, el de
Sant Andreu, el del Joc de la Pilota, el del Cap del Rec, el del Carme, la plaça del
Carme, la plaça Major, la plaça Gispert i el carrer Barreres.
Acaba la seva exposició demanant el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes inclosos en els punts
6.1.2, 6.1.3 i 6.1.4 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els presents.
6.1.2 ESTIMAR DIVERSES SOL.LICITUDS DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ
DEL 95 % DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL.LACIONS I OBRES .
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 9 de febrer
del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"En relació a les bonificacions 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 s’han presentat
les sol·licituds que es relacionen més endavant.
Vist l’informe del Cap d’Unitat de Liquidació i Inspecció Tributària.
L’apartat 1, lletra b) del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 %
en la quota de l’impost les 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.
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 1, lletra b) esmentat.
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al
gaudi de la bonificació.
Per tot això, proposo que pel Ple de la Corporació s'adopti l'acord següent:
Estimar la sol·licitud i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres que s’especifiquen:
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Sol·licitant:
XXX
Expedient:
ICB/2003000143 (OBM/2003000193)
Descripció obres:
Canviar portes baixos a la Plaça Major, 19
Benefici fiscal concedit:
95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant:
TUNA 2002, SL representat/ada per XXX
Expedient:
ICB/2003000140 (OBM/2003000195)
Descripció obres:
Rehabilitar fachadas al C/. Escodines, 4
Benefici fiscal concedit:
95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant:
INSTITUCIÓ BENÈFICA ASSISTENCIAL MANRESANA representat/ada per XXX
Expedient:
ICB/2003000149 (OBM/2003000207)
Descripció obres:
Reforçament de l'estructura i reforma planta tercera de l'edifici situat al C/ Jacint
Verdaguer, 2-4
Benefici fiscal concedit:
95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant:
XXX
Expedient:
ICB/2003000159 (OBM/2003000220)
Descripció obres:
Substitució coberta i reforma de dues vivendes al C/. Sant Miquel, 17
Benefici fiscal concedit:
95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant:
COM. PROP. NOU DE SANTA CLARA NÚM. 34 representat/ada per XXX
Expedient:
ICB/2003000170 (OBM/2003000228)
Descripció obres:
Rehabilitació façanes al C/. Nou de Santa Clara, 34
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Benefici fiscal concedit:
95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant:
ASESORES DE INVERSIONES SL representat/ada per XXX
Expedient:
ICB/2003000169 (OBM/2003000230)
Descripció obres:
Reformar cuina, bany terra, i alumini exterior e interiorterres a la Plaça Pedregar, 4-3
Benefici fiscal concedit:
95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant:
XXX
Expedient:
ICB/2003000176 (COM/2003000697)
Descripció obres:
Condicionament d'interiors i reparació finestres al C/. Aiguader, 20
Benefici fiscal concedit:
95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant:
SAMSO BESORA ALBERT
Expedient:
ICB/2004000001 (COM/2004000001)
Descripció obres:
Reforma de bany, terra i parets al C/. Born, 13-3r.-2a.
Benefici fiscal concedit:
95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal."

6.1.3 ESTIMAR LA SOL.LICITUD PRESENTADA PER TAPIA PINTORS, SL, DE
CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL 50% DE LA QUOTA DE L’IMPOST
SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 9 de febrer
del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"En relació a les bonificacions 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, s’han presentat
les sol·licituds que es relacionen a la part dispositiva d'aquest dictamen.
Vist l’informe emès pel cap d’Unitat de Liquidació i Inspecció Tributària.
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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Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 2 esmentat.
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al
gaudi de la bonificació.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Promoció Econòmica
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:
TAPIA PINTORS, SL representat/ada per XXX
Expedient:
ICB/2003000175 (COM/2003000695)
Descripció obres:
Neteja i hidrofugació de façana a la Cra. Santpedor, 184
Benefici fiscal concedit:
50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal
reguladora de l’impost."

6.1.4 ESTIMAR DUES SOL.LICITUDS DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL
90% DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL.LACIONS I OBRES.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 9 de febrer
del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"En relació a les bonificacions 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 s’han presentat
les sol·licituds que es relacionen més endavant.
Vist l’informe emès pel Cap d’Unitat de Liquidació i inspecció Tributària.
L’apartat 8 del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació del 90 % en la
quota de l’impost les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les
condicions d'accés i habitabilitat dels discapacitats.
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 8 esmentat.
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al
gaudi de la bonificació.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Promoció Econòmica
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:
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Sol·licitant:
XXX en representació de XXX
Expedient:
ICB/2003000085 (COM/2003000389)
Descripció obres:
Adaptació bany per tenir accés amb cadira de rodes a la Mu-ralla del Carme, 6-3r.-2a.
Benefici fiscal concedit:
90 % de la quota a l’empara de l’apartat 8 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant:

XXX en representació de COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI C/ FONT
DEL GAT, 49
Expedient:

ICB/2004000004 (OBM/2003000225)
Descripció obres:

Col.locar un ascensor en un edifici plurifamiliar entre mitgeres al C/ Font del Gat,
49
Benefici fiscal concedit:

90 % de la quota a l’empara de l’apartat 8 de l’article 4-bis de l’ordenança
fiscal."
Com que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde sotmet els dictàmens a
votació, els quals s'aproven per unanimitat dels 24 membres presents, i, per tant,
esdevenen acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït.
6.1.5 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LES
OBRES DE RENOVACIÓ DEL CARRER SANT JOAN I APROVAR
PROVISIONALMENT L'EXPEDIENT D'ORDENACIÓ I APLICACIÓ DE LES
CONTRIBUCIONS ESMENTADES.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 6 de febrer
del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Vist l'informe emès conjuntament pel Cap de Servei d'Urbanisme i el Tècnic
d’Administració General de Serveis Financers, referent a la determinació del cost de
l'obra de renovació del carrer Sant Joan, mòdul aplicable i determinació de la zona
especialment beneficiada en l'expedient per aplicar contribucions especials, en el que
es justifica que aquestes obres tenen la consideració d'obres municipals que
produeixen un benefici o augment de valor en els béns dels particulars, i per tant, es
poden establir i exigir contribucions especials per a la seva realització:
I. Antecedents.
1.1 Per 8 de maig de 2003 fou inicialment aprovat el projecte d'obra de renovació del
carrer Sant Joan, quedant definitivament aprovat per Decret dictat en data de 28
d’octubre de 2003. El cost d’execució de l’esmentat projecte suportat pel municipi
és de SIS CENTS CATORZE MIL NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIM
(614.009,61 €).
II.

Legislació aplicable
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La legislació aplicable es determina pels preceptes següents:
— art. 173 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual fou aprovat el
Reglament d’Organització i Funcionament i 195 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de las Hisendes Locals.
— art. 22.2 e) i 47.3 h) de la de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases
del Règim Local.
— art. 52.1 f) i 114.3 j) Decreto Legislatiu 2/2003, de 28 abril, pel qual fou aprovada
la refosa de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
— art. 15.1 i 17 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes
Locals, en relació amb 26 i 33 de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General
Tributària.
— art. 28 a 37 i 59 de la de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las
Hisendes Locals.
III. Fonaments de dret
3.1 Fet imposable: D’acord amb el que disposen els articles 28 i 59 de la de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, l’Ajuntament
pot establir i exigir contribucions especials per a la realització d’obres municipals,
sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els béns dels
particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les competències de
l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. L’obra de renovació del carrer
Sant Joan, té aquesta consideració perquè s’inclou en una de les enumerades en
l’art. 29 de la de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes
Locals
Com indica la memòria del projecte d'obres:
El tram de carrer de Sant Joan especificat presenta en aquests moments algunes
deficiències greus tant a nivell de pavimentació com de les infraestructures de
serveis.
No disposa de voreres uniformes tant material com geomètricament, així els
recorreguts per a vianants són irregulars i accidentats. Hi ha trams de vorera
resolts amb panot, formigó, asfalt o de terreny natural
Pel que fa a la calçada es troba bastant deteriorada, sense unes rasants
uniformes que delimitin clarament la convivència del tràfic rodat amb el peatonal.
La superfície asfaltada no abasta la totalitat del vial, amb els marges desfets per
l’escorrentia de les aigües, fisuracions molt degradades i ensotaments.
Els serveis aeris i els soterrats només donen serveis en trams discontinus. Pel que
fa al seu estat actual s’han efectuat les gestions i consultes a les corresponents
companyies i s’ha constatat el següent:
a) Sanejament
Segons es desprèn de la documentació disponible de la xarxa bàsica de
clavegueram i de la inspecció ocular dels pous de registre existents, el traçat és
discontinu i parcialment desconegut.
Tant el seu traçat com el seu dimensionat no respon a les necessitats existents,
de manera que cal plantejar la millora del conjunt d’aquest servei tècnicament
obsolet.
Des del turó del barri de les Cots baixa una conducció soterrada de material i
secció desconeguts, implantat en la ubicació d’un antic torrent. Aquesta
conducció, quan arriba de forma esviaxada al carrer Sant Joan, recull les aigües
brutes de les naus industrials de la vorera nord-est i les aigües d’escorrentia del
tram de carrer corresponent mitjançant un embornal. Ambdós cabals baixen per
una conducció vertical de formigó front les instal·lacions esportives de l’escola del
Pilar. Una vegada la conducció ha salvat el desnivell topogràfic existent, la
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conducció soterrada creua per finques privades fins arribar a connectar-se amb la
claveguera de formigó de  80 que passa pel passatge de Sant Joan front de
l’escola Francesc Barjau.
Aquesta conducció origina problemes d’inundacions en els baixos de l’escola del
Pilar, en períodes de pluja mitja o forta.
Aquesta claveguera es connecta a la resta de la xarxa de sanejament en el barri
de la Font dels Capellans.
Per la travessia, que divideix en dos el tram del carrer de Sant Joan afectat, baixa
una conducció de  80 , de la qual se’n desconeix l’origen i estat de conservació.
Les edificacions de la vorera nord-oest, inclosa l’escola l’Espill, tenen el seu
desguàs per una antiga conducció ceràmica soterrada molt superficialment.
Aquesta conducció transcorre soterrada pel lateral sud del carrer Sant Joan en
direcció a la crta. de Vic. Creua per sota de la corba del vial, i surt a cel obert amb
una secció rectangular de 22 x 32 cm.
Les finques de la vorera sud, tenen el seu desguàs a un rec situat en el seu límit
posterior. Es desconeix el punt de connexió d’aquest rec a la xarxa de
clavegueram.
b) Aigua
La xarxa d’abastament d’aigua existent dona servei a tot el tram corresponent del
carrer de Sant Joan, sense continuïtat a lo llarg de les dues voreres, amb un traçat
altern mitjançant diversos creuaments.
c) Sèquia
La Junta de la Sèquia disposa d’un creuament, pel passatge que llinda amb
l’escola l’Espill, que s’haurà de refer.
A l’extrem est, provinent del turó del barri de les Cots, baixen dos desaigües de
reg que s’hauran de connectar a la xarxa de clavegueram.
També es té coneixement de l’existència d’un ramal de reg que transcorre per
sota de la vorera sud elevada respecte a la calçada.
d) Gas
La xarxa existent es desenvolupa amb tubs PE-110, a BP i MBP, donant servei
només a les edificacions contractades.
e) Electricitat
Actualment el subministrament d’energia elèctrica es distribueix per línia aèria,
creuant l’espai i grapada a façana.
Aquestes línies convencionals existents seran retirades i substituïdes per una
nova xarxa de cable grapat per façana amb el corresponents creuaments soterrats
segons indicacions de la companyia.
Dins l’àmbit existeix una estació transformadora com a font de subministrament
per a la zona. Al determinar la rasant del carrer, l’accés a dit centre de
transformació queda enfonsat. Serà necessari modificar-ne la porta per tal de que
sigui accessible.
f) Telecomunicacions
Actualment la xarxa de telefonia del carrer de Sant Joan són línies vistes i aèries,
que deriven de les arquetes de distribució existents, amb un cable grapat a les
façanes.
No es compleixen les condicions del Decret 135/1995, de 24 de març, de
supressió de barreres arquitectòniques.
Són evidents les mancances d’urbanització i en quant als serveis urbanístics i la
no adaptació d’aquests a les normes de seguretat i als codis d’accesibilitat
regulats per la legislació corresponent i la necessitat d’adaptar els serveis
existents molt precaris
Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la
imposició de les contribucions especials per a totes les finques veïnes.
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3.2 L’art. 34.2 de la de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las
Hisendes Locals, preveu que l’acord relatiu a la realització de l’obra, si s’ha de
finançar mitjançant contribucions especials, no s’executi fins que se n’aprovi la
imposició i ordenació concreta.
3.3 En funció de les diferents situacions i qualificacions urbanístiques de les finques
afectes al pagament de les contribucions especials, per tal de garantir la justícia
distributiva interna de l’expedient i en aplicació dels criteris fixats per l’article 32.1,
lletra a), de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes
Locals, s’ha considerat procedent l’aplicació com a mòdul de repartiment el sostre
edificable de les finques, o bé l'edificat en cas de resultar aquest superior a
l'admès, doncs en aquest cas existeix de forma real, efectiva i actual un
aprofitament superior pel qual la realització de les obres representen un major
benefici.
3.4 Subjectes passius: Per raó de la naturalesa de l’obra i d’acord amb l’article 30.2 de
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, tenen la
consideració de subjectes passius com a persones beneficiades: a) En les
contribucions especials per a la realització d’obres o establiments, o ampliació de
serveis que afectin els béns immobles, els propietaris d’aquests béns.
3.5 La determinació del cost de l’obra ha de contenir les especificacions de l’art. 31.2
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, que
són les següents:
Cost real dels treballs pericials, de redacció de projectes i de
direcció d’obres, de plans i de programes tècnics
0,00 €
Import de les obres a realitzar
614.009,61 €
Valor dels terrenys a ocupar de forma permanent
0,00 €
Indemnitzacions
0,00 €
TOTAL COST

614.009,61 €

3.6 La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, no ha de ser
superior al 90% del cost que l'entitat local suporti per la realització de les obres.
Correspon al Ple de la Corporació la fixació del percentatge de repartiment entre
els subjectes passius.
La base imposable que es proposa és equivalent al 90 % del cost que
l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra. Per les característiques
del carrer, amb un carrer sense urbanitzar i només amb alguns serveis clarament
deficitaris, es creu convenient l’aplicació del 90% sobre el cost que suporta
l’Ajuntament. Així, la base imposable resulta:
Cost suportat pel municipi
Percentatge d'aplicació
Base imposable

614.009,61 €
90%
552.608,65 €

3.7 El cost total pressupostat ha de tenir caràcter de simple previsió, ja que si el cost
real és major o menor que el previst, s’ha de prendre el real a efectes de càlcul de
les quotes corresponents.
IV. Procediment i competència
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L'exacció d'aquest tribut requereix l’adopció prèvia de l'acord d'imposició i de l'acord
d'ordenació, on s'ha de determinar el cost previst, la quantitat que s’ha de repartir entre
els beneficiaris i els criteris de repartiment.
L'acord provisional d'imposició i ordenació s'ha d’adoptar pel Ple de la corporació, de
conformitat amb els articles 22.2 e) i 47.3 h) de la de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de las Bases del Règim Local. Quan s’hagi adoptat, cal sotmetre’l a
informació pública al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la
corporació, durant trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats poden examinar
l'expedient i presentar les reclamacions oportunes.
Durant aquest termini d'exposició al públic, els propietaris o titulars afectats poden
constituir-se en Associació administrativa de contribuents, d’acord amb el que
preveuen els articles 36.2 i 37 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de
les Hisendes Locals, amb l’acord de la majoria absoluta dels afectats que representin
almenys 2/3 parts de les quotes que s’han de satisfer.
Si no es produeixen reclamacions, l'acord es considerarà aprovat definitivament i es
notificaran les quotes que corresponguin, individualment, a cada subjecte passiu. Es
podrà formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament que podrà versar sobre la
procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que han de satisfer
o les quotes provisionals assignades.
V. Caràcter finalista i fraccionament
Les quantitats recaptades per contribucions especials només poden ser destinades a
pagar les despeses de l'obra. L'Ajuntament pot concedir, a sol·licitud dels subjectes
passius, el fraccionament o ajornament de les quotes a satisfer, per un termini de cinc
anys.
VI. Conclusions
6.1 Per a l'obra de renovació del carrer Sant Joan és procedent exigir contribucions
especials, perquè s’inclou en una de les enumerades per l’art. 29 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals. En tot cas,
l'acord relatiu a la realització de l'obra, si s'ha de finançar mitjançant contribucions
especials, no es pot executar fins que se n’aprovi la imposició i l'ordenació
concreta, on s’ha de determinar el cost previst, la quantitat a repartir entre els
beneficiaris i els criteris de repartiment.
6.2 Els criteris de repartiment que figuren aquest informe s’ajusten a un/s dels
previstos a l’article 32.1 a) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de
les Hisendes Locals, i es consideren els més adients per la naturalesa de l’obra.
6.3 La base imposable serà com a màxim de 552.608,65 €, equivalents al 90 % del
cost que l'Ajuntament suporta per a la realització d'aquesta obra, d’acord amb el
límit exigit per la llei.
6.4 Per exigir contribucions especials, cal l’acord provisional d'imposició i d'ordenació
que s’ha d’adoptar pel Ple de la Corporació. Quan s’hagi adoptat se sotmetrà a
informació pública al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la
corporació, durant trenta dies, dins dels quals els interessats podran examinar
l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
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6.5 Si es produeixen reclamacions, s’hauran de resoldre pel Ple de la corporació
abans d’aprovar definitivament la imposició i ordenació de les contribucions
especials.
6.6 Si no es produeixen reclamacions, l'acord s’ha de considerar aprovat
definitivament i s’ha de publicar tal com disposa l’article 17 de la de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Local. S’ha de notificar
individualment a cada subjecte passiu les quotes que corresponguin, i es pot
formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament que podrà versar sobre la
procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que han de
satisfer o les quotes assignades.
Per tant, el Regidor – delegat d’Hisenda i Promoció Econòmica proposa al Ple l'adopció
dels següents
ACORDS
PRIMER.

Aprovar la imposició de Contribucions Especials per les obres de renovació
del carrer Sant Joan.

SEGON.

Aprovar provisionalment l'expedient d'ordenació i aplicació de Contribucions
Especials contingut en el present dictamen i els seus annexes 1 a 4 inclusius,
expressius de:
- Les bases d’ordenació de les contribucions especials, que contenen les
consideracions relatives al fet imposable, subjectes passius, determinació
del cost de les obres, quantitat a repartir entre els beneficiaris, bases de
repartiment, relació de quotes provisionals, terminis de pagament i
normativa aplicable (annex 1).
- El plànol i la relació de les finques afectades (annex 2)
- El pressupost del projecte i l’acord d’aprovació definitiva del
projecte.(annex 3)
- Les quotes provisionals assignades a cada subjecte passiu (annex 4)
i que es resumeix a continuació:
Cost suportat pel municipi
Percentatge d'aplicació
Base imposable
Suma de mòduls de distribució
Preu unitari mòdul (per m2 de sostre)

614.009,61 €
90%
552.608,65 €
22.210,00 € m2
24,881074 € m2

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. Així mateix i dins del
mateix termini els interessats poden constituir-se en associació administrativa
de contribuents.
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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 Camprubí i Duocastella explica que el dictamen fa referència a l'aplicació
de les contribucions especials per les obres d'urbanització del carrer de Sant Joan, en
el seu tram de sòl urbà, en el que hi ha greus deficiències en el paviment, les voreres
no són uniformes i els recorreguts per als vianants són irregulars i accidentats. Així
mateix, diu que la calçada està deteriorada, sense rasants uniformes i no queden ben
delimitades les zones destinades als vianants i als vehicles. Diu que la majoria dels
serveis són aeris i que alguns estan soterrats, però en trams discontinus.
Quant al sanejament, comenta que forma un traçat parcialment discontinu i
desconegut i que el seu dimensionat no correspon a les necessitats existents.
Comenta també que la xarxa d'abastament d'aigua va creuant el carrer, la de gas té
sistemes precaris, i l'elèctrica, malgrat que és aèria, també va creuant el carrer, i que
totes elles són discontínues.
Afirma, per tant, que és evident que hi ha mancances d'urbanització en els serveis
urbanístics i que aquests serveis no s'adapten a les normes de seguretat ni als codis
d'accessibilitat.
Considera que aquestes obres d'urbanització generen un especial benefici, cosa que
permet aplicar les quotes de contribucions especials, respecte a les quals explica que
el mòdul de repartiment és el del sostre edificable de les finques o bé l'edificat en els
casos en què sigui superior al permès.
Exposa que l'import de les obres és de 614.009,61 euros; la base imposable que es
proposa és del 90% del cost—que és el criteri que s'aplica quan es tracta d'obres de
nova urbanització o quan els veïns no han contribuït en el finançament de les obres ja
realitzades; i el preu unitari per mòdul és de 24,88 euros per metre quadrat.
Explica que aquestes obres van lligades a les dels col.lectors generals, que es duran a
terme al mateix temps que es facin les d'aquesta urbanització.
Acaba demanant el vot afirmatiu dels presents al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes inclosos en els punts
6.1.6, 6.1.7 i 6.1.8 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els presents.
6.1.6 DESESTIMAR ÍNTEGRAMENT EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT
PEL SENYOR XXX CONTRA L'ACORD D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT
D'IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES
OBRES DE RENOVACIÓ DEL CARRER REMEI DE BAIX.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 23 de gener
del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Vist que per aquest Ajuntament, en sessió municipal plenària del dia 15 de setembre
de 2003, fou definitivament aprovat l'expedient d'imposició i ordenació de contribucions
especials per les obres de renovació del carrer Remei de Baix, amb les dades
següents:
Cost suportat pel municipi

202.425,61 €
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Percentatge d'aplicació
Base imposable
Suma de mòduls de distribució (m2 de sostre)
Preu unitari mòdul (per m2 de sostre)

90%
182.183,05 €
9.684 m2
18,812789 €/m2

Vist que, practicada la corresponent notificació als contribuents subjectes al pagament
de les contribucions, per part del senyor XXX, en data de 25 de novembre de 2003 i
registre municipal d’entrada núm. 41.400, ha estat presentat recurs de reposició,
fonamentat en les consideracions següents:
a) Improcedència de l’aplicació del percentatge del 90 % a càrrec dels propietaris,
considerant que no es tracta d’obres de nova urbanització.
b) Inexistència d’una valoració entre l’interès general i l’interès particular generat
per les obres, considerant que aquestes es troben en funció del nou CAP,
portant a terme la implantació d’uns serveis dels quals ja gaudien els
interessats.
Vist que el recurs finalitza demanant la limitació del percentatge a aplicar a càrrec dels
propietaris al 50 %.
Atès que l’execució de les obres d’urbanització del carrer Remei de Baix millora tot
l’entorn, fins i tot el Centre d’Atenció Primària indicat pel recurrent, però genera un
benefici especial a les finques privades amb aquesta millora, doncs, segons consta en
l’expedient:
Per altra banda, atès que el carrer Remei de Baix presenta en aquests moments
deficiències greus tant en relació al seu nivell de pavimentació com de les
infrastructures de serveis. No hi ha paviment ni encintat de voreres. El paviment és
de terra. Presenta una qualitat del sòl en la totalitat del seu recorregut molt
heterogènia, detectant-se material de reblert com runa o cendres.
Atès que els serveis existents transcorren per façana, aeris o soterrats, amb una
densitat baixa i que tot seguit es detallen:
Sanejament
El traçat de la xarxa bàsica de clavegueram és discontinu.
La xarxa existent no recull les aigües pròpies del carrer donat que no existeixen
embornals.
Només trobem un primer tram de claveguera de formigó vibropremsat de 50 cm de
diàmetre a l’est del carrer.
A partir de la meitat del carrer fins a l’entroncament oest amb la Via Sant Ignasi,
existeix una conducció que recull el desguàs d’alguns immobles del carrer Remei
de Baix i d’una conducció amb fort pendent que, creuant una finca privada, prové
del carrer Remei de Dalt.
Aigua
La xarxa d’abastament d’aigua existent està molt deteriorada i no abasta la totalitat
del vial, no disposant d’aquest servei el tram més proper a l’entroncament est amb
la Via Sant Ignasi.
Gas
La xarxa de gas existent només és present en el tram més proper a l’entroncament
oest amb la Via Sant Ignasi.
Electricitat
Pel que fa a la xarxa elèctrica, no existeix cap traçat consolidat, donat que tots els
immobles reben subministrament des d’altres vials.
Enllumenat públic
Existeixen uns quants punts de llum molt precaris i amb una instal·lació que no
compleix cap norma de seguretat.
Mobiliari urbà
És inexistent
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Telecomunicacions
No es detecta l’existència d’aquest servei, a excepció d’un traçat aeri en la
cantonada amb el passatge de les Reparadores.
No es compleixen les condicions del Decret 135/1995, de 24 de març, de supressió
de barreres arquitectòniques.
Són evidents les mancances d’urbanització i en quant als serveis urbanístics i la no
adaptació d’aquests a les normes de seguretat i als codis d'accessibilitat regulats
per la legislació corresponent i la necessitat d’adaptar els serveis existents molt
precaris.
Atès que el mòdul de repartiment ha estat acuradament escollit per part de
l’Ajuntament, indicant-se en l’expedient d’imposició de les contribucions “en aquest
cas, s'ha considerat que el mòdul que millor aconsegueix la justícia distributiva interna
del repartiment era el del volum edificable. La quantificació del mòdul ha de ser la
corresponent al moment d'acreditació de les contribucions especials, i per tant, cal
tenir present el planejament actual”.
Atès que, igualment, el percentatge d’aplicació també es troba justificat en l’acord
d’aprovació de la imposició de les contribucions especials i en els informes continguts
en l’expedient, quan indica:
3.6 La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, no ha de ser
superior al 90% del cost que l'entitat local suporti per la realització de les obres.
Correspon al Ple de la Corporació la fixació del percentatge de repartiment
entre els subjectes passius.
La base imposable que es proposa és equivalent al 90 % del cost que
l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra. Per les característiques
del carrer, amb un carrer sense urbanitzar i només amb alguns serveis
clarament deficitaris, es creu convenient l’aplicació del 90% sobre el cost que
suporta l’Ajuntament. Atès, tanmateix que es considera que no es dóna el
mateix benefici especial per als propietaris de les finques situades en el tram
del carrer adjacent al Passatge Reparadores, tram que es troba parcialment
urbanitzat, es considera que cal reduir fins al 50% el percentatge de
participació dels propietaris de les finques d'aquest tram de carrer.
Atès que la prèvia existència d’obres d’urbanització no exclou l’existència de benefici
especial, com així ho han reconegut els nostres Tribunals, podent-se aportar, entre
altres, les sentències següents:
El Derecho TSJ Canarias (LPal) , S 28-04-2000 ( 2000/26463 )
En el caso enjuiciado, no se ha demostrado en modo alguno la ausencia de un
beneficio especial, comprobable y efectivo, cuya existencia ha de presumirse por la
mera realización de obras públicas que afecten a los sujetos pasivos. En primer
lugar, la circunstancia de que existieran anteriormente algunos de los servicios
objeto de las obras de urbanización, como es la pavimentación de la calzada que
ahora se quiere repavimentar, no basta por si solo para excluir el beneficio especial,
cuando, como aquí ha acaecido, tanto la pavimentación existente como parte de las
aceras, y también las escaleras, se encontraban en mal estado por el transcurso del
tiempo, siendo por tanto obligada la misma conclusión a la que llega el
Ayuntamiento: al ser precisa la realización de las obras previstas, en su coste
deben obligatoriamente participar los recurrentes en cuanto les supone un beneficio
y un aumento de valor de sus propias fincas. Y, en segundo término, es lo cierto
que en el presente pleito no se ha llevado prueba hábil ninguna que desvirtúe el
contenido de los informes técnicos justificativos de la necesidad de las obras y del
beneficio especial que reporta para los recurrentes.
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MARGINAL: JT 1998\1440
RESOLUCIO1: Sentencia Tribunal Superior de Justicia núm. 814/1998 Cataluña
(Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 26 octubre
Recurso contencioso-administrativo núm. 794/1996.
RESOLUCION: Sentencia de 26 octubre 1998, núm. 814/1998.
Recurso contencioso-administrativo núm. 794/1996.
SEXTO.- De lo expuesto, resulta evidente el interés general de las obras en cuanto
que afectan a la ordenación del tráfico urbano de la ciudad de Roses; pero ello no
quiere decir que los propietarios colindantes no reciban también y además un
beneficio especial por tal actuación pues por un lado, la mejora circulatorial les
repercute directamente facilitando su más rápida y segura movilidad rodada y por
otro, esta circunstancia conlleva una lógica revalorización de sus fincas. De hecho,
en el acuerdo de ordenación de las contribuciones se determinó que su base
imponible sería sólo el 33% del coste de las obras, corriendo el Ayuntamiento con el
pago del 67% restante, proporción que se considera correcta y ajustada habida
cuenta de lo expuesto, de la concurrencia de intereses generales y particulares.
El Derecho .1999/20511
TSJ Cataluña , sec. 3ª , S 14-04-1999, núm. 383/1999, rec. 551/1996.
Pte: López Vázquez, Francisco
TERCERO.- Se argumenta a continuación que los terrenos objeto de la actuación
municipal ya estaban debidamente urbanizados, siendo la falta de mantenimiento la
causante del deterioro, tratándose de unas simples mejoras sin beneficio especial,
no procediendo por ello la imposición de que se trata, para pasar a intentar
desvirtuar los módulos escogidos, en cuanto que la finca del actor, se dice, aún
situada en un polígono industrial, no tiene un uso industrial, estando calificada como
zona de servicios privados, con fuertes limitaciones de uso.
Ello no obstante, teniendo las obras efectuadas por el Municipio perfecto encaje
entre las definidas en el artículo 28 de la citada Ley como susceptibles de costearse
mediante contribuciones especiales, en lo que hace referencia al beneficio especial
derivado para el actor de las mismas resulta evidente, tratándose de obras de
mejora general del polígono, afectando positivamente a todas las fincas del mismo,
e independientemente de su uso o destino, estando por ello obligado al pago el
actor, dada su condición de vecino colindante con la realización de las obras de
referencia, pudiendo aquella ventaja por tanto ser presumida según, ha declarado el
Tribunal Supremo, por todas en su Sentencia de 2 de junio de 1.987, ventaja que
constituye el hecho imponible, a tenor del aludido beneficio especial y de los
diversos apartados del artículo 30.2. En cuanto a los reproches al módulo o
módulos de reparto utilizados, con pretendida vulneración del principio de equidad
contributiva representado por la justa distribución de beneficios y cargas en su
determinación y aplicación, debe también decaer la pretensión del actor, al no
haberse acreditado la incorrección o inidoneidad de los módulos utilizados al
amparo del artículo 32.1.a) de la citada Ley, para cuyo establecimiento goza la
Administración de una discrecionalidad y de una presunción de legalidad en su
actuación que sólo puede ser atacada probando la incorrección de la misma, sin
que, en el caso se hayan evidenciado elementos suficientes para poder estimar
desproporcionados o disconformes a derecho los módulos aplicados, consistentes
en la superficie y edificabilidad de los terrenos.
Vist que l’informe emès pel tècnic d'administració general de la unitat d’assessorament
jurídic de serveis financers, finalitza proposant l’acumulació dels recursos i la seva
desestimació pels motius de fet i fonaments de dret que han quedat exposats.
El Regidor delegat d’Hisenda, amb el parer favorable dels membres que composen la
Comissió d’Hisenda, ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent
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ACORD
Desestimar íntegrament el recurs de reposició interposat per part del senyor XXX, en
data de 25 de novembre de 2003 i registre municipal d’entrada núm. 41.400, contra
l’acord adoptat per aquest Ajuntament, en sessió municipal plenària del dia 15 de
setembre de 2003, i pel qual fou definitivament aprovat l'expedient d'imposició i
ordenació de contribucions especials per les obres de renovació del carrer Remei de
Baix, pels motius de fet i fonaments de dret que s’han posat de manifest en la part
expositiva del present dictamen, considerant que es produeix l’existència d’un benefici
especial per a les finques dels recurrents, en els termes requerits per l’article 28 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, trobant-se
degudament justificat tant el percentatge d’aplicació, com el mòdul de repartiment."
6.1.7 DECLARAR INADMISSIBLE EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT
PEL SENYOR XXX CONTRA L'ACORD D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE
L'EXPEDIENT D'IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS
ESPECIALS PER LES OBRES DE RENOVACIÓ DEL CARRER REMEI DE
BAIX.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 6 de febrer
del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Vist que per aquest Ajuntament, en sessió municipal plenària del dia 15 de setembre
de 2003, fou definitivament aprovat l'expedient d'imposició i ordenació de contribucions
especials per les obres de renovació del carrer Remei de Baix, amb les dades
següents:
Cost suportat pel municipi
Percentatge d'aplicació
Base imposable
Suma de mòduls de distribució (m2 de sostre)
Preu unitari mòdul (per m2 de sostre)

202.425,61 €
90%
182.183,05 €
9.684 m2
18,812789 €/m2

Vist que, en data de 7 d’octubre de 2003, fou notificat l’anterior acord al senyor XXX,
interposant-se per part de l’esmentat contribuent el corresponent recurs de reposició,
número de registre d’entrada E2003040588 en data de 19 de novembre de 2003.
Atès que l’article 14 .2, lletra C), de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de
las Hisendes Locals, coincident amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, del Règim Jurídic de las Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, subsidiàriament aplicable, disposa:
C) Plazo de interposición.
El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se solicita o al de
finalización del período de exposición pública de los correspondientes padrones o
matriculas de contribuyentes u obligados al pago.
Atès doncs que el recurs de reposició ha estat interposat fora del termini legalment
hàbil a l’efecte, resultant procedent per tant la seva inadmissibilitat com ha declarat el
nostre Tribunal Suprem en nombroses i reiterades sentències entre les quals es poden
esmentar les següents:
MARGINAL: RJ 1991\9193
RESOLUCIO1: Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 4ª), de 30 noviembre 1991
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Recurso núm. 15/1990.
RESOLUCION: Sentencia de 30 noviembre 1991.
Recurso núm. 15/1990.
PONENTE: Excmo. Sr. D. Julián García Estartús
SEGUNDO.- Que preceptuado por el art. 52 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción (RCL
1956\1890 y NDL 18435) que, como requisito previo a la interposición del recurso
contencioso-administrativo deberá formularse recurso de reposición y que éste se
presentará ante el órgano que hubiera de resolverle en el plazo de un mes, a contar de la
notificación o publicación del acto con los requisitos a que se refiere el art. 59, la más
reciente jurisprudencia ha determinado de manera categórica la forma de cómputo,
desvaneciendo anteriores dudas y fluctuaciones de criterio, y así la Sentencia del Tribunal
Supremo de 19-1-1980 (RJ 1980\237), tiene declarado que "después de la vigencia del
nuevo Título Preliminar del Código Civil, el plazo fijado por meses debe computarse de
fecha a fecha, de no establecerse otra cosa, según la disposición contenida en el art. 52 de
la Ley Jurisdiccional", haciendo con ello alusión al art. 5.º del Código Civil -en su redacción
por Ley de 17-3-1973 (RCL 1973\498 y NDL 18762) y Decreto de 31-5-1974 (RCL
1974\1385 y NDL 18760)-, según el que "siempre que no se establezca otra cosa... si los
plazos estuvieren fijados por meses o años, se computarán de fecha a fecha", modalidad
que, al decir del preámbulo del texto normativo "es la menos propicia a equívocos y
coincide, también, con la Ley de Procedimiento Administrativo (RCL 1958\1258, 1469, 1504;
RCL 1959\585 y NDL 24708), de forma que, en este aspecto, se alcanza la conveniente
unificación de criterios".
TERCERO.- Como señala el Ayuntamiento demandando en el Fundamento Jurídico II de la
Contestación.... De los hechos relatados y de la documentación obrante en el expediente
administrativo, resulta evidente en primer lugar la inadmisiblidad del recurso interpuesto.
Aunque la actora lo oculta, con fecha 16-5-1988, a la recurrente le fue notificado el Acuerdo
de la Corporación de fecha 4-5-1988 por el que se decretaba el desahucio por vía
administrativa de la actora, señalándose en dicho acuerdo, como resulta preceptivo, los
recursos que cabía interponer contra el mismo y los plazos para su presentación. Pues bien,
con fecha 17-7-1988, la recurrente interpuso recurso de reposición previo a la vía
jurisdiccional, que no fue admitido por haberse presentado fuera del plazo de treinta días
que al respecto establece el art. 211 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre (RCL
1986\3812 y RCL 1987\76) por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. En consecuencia, el
presente recurso no debe admitirse, por cuanto de lo contrario, con su admisión, se estaría
reabriendo un plazo de antemano precluido, lo que, como expresamente recoge la S. 15-111983 (RJ 1983\6011), en ningún caso puede constituir un instrumento procesal válido, pues
como también recoge la Sentencia de fecha 19-12-1977 (RJ 1977\4829), "transcurrido el
plazo para la interposición del recurso de reposición, es obvio que el acuerdo en cuestión
quedó consentido y firme"; y ello porque, como afirma la Sentencia de fecha 6-12-1986 (RJ
1987\2899), el plazo establecido para la formulación del recurso es de orden público, es
decir, de Derecho necesario, y por tanto, sometido al régimen de la causa de inadmisibilidad
del art. 82 c) de la Ley Jurisdiccional.
CUARTO.- Cuanto antecede no puede conducir a otra conclusión que a la inadmisión del
recurso por el juego del artículo que se acaba de citar, en relación con el 40.a) de la misma
Ley.
MARGINAL: RJ 1990\4224
RESOLUCIO1: Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 5ª), de 11 mayo 1990
RESOLUCION: Sentencia de 11 mayo 1990.
PONENTE: Excmo. Sr. D. José María Reyes Monterreal
CUARTO.- El recurso de reposición constituye, en efecto, un presupuesto procesal
especialmente cualificado -no un simple requisito formal, más o menos dispensable- porque
es imprescindible para que se considere agotada la vía administrativa y, por tanto,
franqueado el acceso a la contenciosa, ya lo decida o no de un modo expreso el Organo
ante el que se interpone, y cuya extemporaneidad -es necesario advertirlo- ni siquiera es
subsanable por el procedimiento establecido en el artículo 129 de la Ley Reguladora de esta
Jurisdicción, de tal manera que, exigiéndose que su interposición se produzca en el plazo
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de un mes, computable de fecha a fecha a partir de la notificación del acuerdo que, a través
del mismo, se combate y sin que en esta ocasión se discuta que esta exigencia temporal no
se cumplió tal circunstancia, por sí sola, tenía que dar lugar a la inadmisibilidad declarada
por la sentencia que se recurre y que por sus propios términos tiene que ser confirmada,
porque nada importa cuál fuera el sentido atribuible a la actitud silente de la Administración
demandada, ni, por supuesto, cuál habría de ser -ya en relación con el fondo del problema
planteado- el pronunciamiento que había de adoptarse sobre si el acuerdo presuntamente
confirmado en reposición por aquélla era o no conforme a derecho.

Vist que l’informe emès pel tècnic d'administració general de la unitat d’assessorament
jurídic de serveis financers, proposant la desestimació del recurs pels motius de fet i
fonaments de dret que han quedat exposats.
El Regidor delegat d’Hisenda, amb el parer favorable dels membres que composen la
Comissió d’Hisenda, ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent
ACORD
Declarar inadmissible el recurs de reposició interposat, en data de 19 de novembre de
2003, número de registre d’entrada E2003040588 pel senyor XXX, contra acord
municipal plenari adoptat en sessió municipal plenària del dia 15 de setembre de 2003,
i pel qual fou definitivament aprovat l'expedient d'imposició i ordenació de
contribucions especials per les obres de renovació del carrer Remei de Baix i que li fou
notificat el dia 4 d’octubre de 2003, segons el que disposen l’article 14 .2, lletra C), de
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, coincident
amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, subsidiàriament
aplicable. "
6.1.8 DECLARAR L'ACUMULACIÓ I DESESTIMAR DIVERSOS RECURSOS DE
REPOSICIÓ INTERPOSATS PER LA SENYORA XXX I ALTRES CONTRA
L'ACORD D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'EXPEDIENT D'IMPOSICIÓ I
ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES OBRES DE
RENOVACIÓ DEL CARRER REMEI DE BAIX.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 23 de gener
del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Vist que per aquest Ajuntament, en sessió municipal plenària del dia 15 de setembre
de 2003, fou definitivament aprovat l'expedient d'imposició i ordenació de contribucions
especials per les obres de renovació del carrer Remei de Baix, amb les dades
següents:
Cost suportat pel municipi
Percentatge d'aplicació
Base imposable
Suma de mòduls de distribució (m2 de sostre)
Preu unitari mòdul (per m2 de sostre)

202.425,61 €
90%
182.183,05 €
9.684 m2
18,812789 €/m2

Vist que, practicada la corresponent notificació als contribuents subjectes al pagament
de les contribucions, han estat presentats 14 recursos, amb el mateix contingut, i que
són els següents:
1. Recurs interposat per XXX, en data 11 de novembre de 2003 i registre
municipal d'entrada E2003039393.
2. Recurs interposat per XXX i XXX, en data 11 de novembre de 2003 i registre
municipal d'entrada E2003039394.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Recurs interposat per XXX, en data 11
municipal d'entrada E2003039395.
Recurs interposat per XXX, en data 11
municipal d'entrada E2003039397.
Recurs interposat per XXX i XXX, en data
municipal d'entrada E2003039398.
Recurs interposat per XXX, en data 11
municipal d'entrada E2003039399.
Recurs interposat per XXX, en data 11
municipal d'entrada E2003039402.
Recurs interposat per XXX, en data 11
municipal d'entrada E2003039403.
Recurs interposat per XXX, en data 11
municipal d'entrada E2003039404.
Recurs interposat per XXX, en data 11
municipal d'entrada E2003039405.
Recurs interposat per XXX, en data 11
municipal d'entrada E2003039406.
Recurs interposat per XXX, en data 11
municipal d'entrada E2003039407.
Recurs interposat per XXX, en data 11
municipal d'entrada E2003039408.
Recurs interposat per XXX, en data 11
municipal d'entrada E2003039409.

de novembre de 2003 i registre
de novembre de 2003 i registre
11 de novembre de 2003 i registre
de novembre de 2003 i registre
de novembre de 2003 i registre
de novembre de 2003 i registre
de novembre de 2003 i registre
de novembre de 2003 i registre
de novembre de 2003 i registre
de novembre de 2003 i registre
de novembre de 2003 i registre
de novembre de 2003 i registre

Atès que l’article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, disposa que “el
órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido
la forma de su iniciación, podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde
identidad sustancial o íntima conexión. Contra el acuerdo de acumulación no
procederá recurso alguno”.
Atès que resulta procedent l’acumulació de la totalitat dels recursos abans indicats en
funció de la seva identitat, tant en l’objecte, com en la reclamació plantejada.
Vist que els recursos indicats es fonamenten en les següents consideracions:
a) Inexistència de benefici o augment de valor en les finques propietats dels
recurrents considerant:
— Que les finques propietat dels recurrents gaudeixen de tots els serveis de
subministrament des de la Via de Sant Ignasi, sense cap vista ni relació
amb el carrer Remei de Baix.
— Que l’immoble dels recurrents té la condició de sòl urbà consolidat, sense
que l’execució de les obres representi cap millora per a la finca situada a la
Via de Sant Ignasi núm. 75.
b) Existència d’importants diferències en els beneficis generats per l’execució de
les obres d’urbanització del carrer Remei de Baix, entre els immobles amb
accés i embrancaments a l’esmentat carrer, respecte d’aquells que no es
troben en aquesta situació.
c) Improcedència de l’aplicació del percentatge del 90 % a càrrec dels propietaris,
considerant:
— Que el carrer Remei de Baix disposa d’una urbanització prèvia, sent una
obra de millora o reurbanització, resultat aplicable el percentatge del 50 %.
— Que no es troba degudament motivada en l’expedient l’aplicació del 90 %.
— Les obres a executar tenen un important component de benefici general,
atès que la seva finalitat és donar accés a un Centre d’Atenció Primària.

66

Atès que els nostres Tribunals han vingut reconeixent l’existència de benefici especial
en l’obra d’urbanització d’un carrer al qual limita la part posterior de les finques,
podent-se citar que “la STS de 24 de octubre de 1994, en un supuesto en que las
fincas propiedad del sujeto pasivo colindaban con la calle ya urbanizada, entendió que
la apertura de una nueva vía por una de sus fachadas les produce un beneficio que se
traduce objetivamente en un aumento de valor de sus fincas”, afegint que “es evidente
que la apertura de una calle peatonal en el centro de la población, además de atender
al interés común y general; en el presente caso, beneficia especialmente a los titulares
de fincas colindantes a las calles aperturadas. No procediendo por tanto la reducción
del porcentaje del 90 % sobre el coste de la obra aplicado por el Ayuntamiento”.
Atès que l’execució de les obres d’urbanització del carrer Remei de Baix millora tot
l’entorn, fins i tot el Centre d’Atenció Primària indicat pels recurrents, però genera un
benefici especial a les finques dels recurrents amb aquesta millora, doncs, segons
consta en l’expedient:
Per altra banda, atès que el carrer Remei de Baix presenta en aquests moments
deficiències greus tant en relació al seu nivell de pavimentació com de les
infrastructures de serveis. No hi ha paviment ni encintat de voreres. El paviment és
de terra. Presenta una qualitat del sòl en la totalitat del seu recorregut molt
heterogènia, detectant-se material de reblert com runa o cendres.
Atès que els serveis existents transcorren per façana, aeris o soterrats, amb una
densitat baixa i que tot seguit es detallen:
Sanejament
El traçat de la xarxa bàsica de clavegueram és discontinu.
La xarxa existent no recull les aigües pròpies del carrer donat que no existeixen
embornals.
Només trobem un primer tram de claveguera de formigó vibropremsat de 50 cm de
diàmetre a l’est del carrer.
A partir de la meitat del carrer fins a l’entroncament oest amb la Via Sant Ignasi,
existeix una conducció que recull el desguàs d’alguns immobles del carrer Remei
de Baix i d’una conducció amb fort pendent que, creuant una finca privada, prové
del carrer Remei de Dalt.
Aigua
La xarxa d’abastament d’aigua existent està molt deteriorada i no abasta la totalitat
del vial, no disposant d’aquest servei el tram més proper a l’entroncament est amb
la Via Sant Ignasi.
Gas
La xarxa de gas existent només és present en el tram més proper a l’entroncament
oest amb la Via Sant Ignasi.
Electricitat
Pel que fa a la xarxa elèctrica, no existeix cap traçat consolidat, donat que tots els
immobles reben subministrament des d’altres vials.
Enllumenat públic
Existeixen uns quants punts de llum molt precaris i amb una instal·lació que no
compleix cap norma de seguretat.
Mobiliari urbà
És inexistent
Telecomunicacions
No es detecta l’existència d’aquest servei, a excepció d’un traçat aeri en la
cantonada amb el passatge de les Reparadores.
No es compleixen les condicions del Decret 135/1995, de 24 de març, de supressió
de barreres arquitectòniques.
Són evidents les mancances d’urbanització i en quant als serveis urbanístics i la no
adaptació d’aquests a les normes de seguretat i als codis d'accessibilitat regulats
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per la legislació corresponent i la necessitat d’adaptar els serveis existents molt
precaris.
Atès que el mòdul de repartiment ha estat acuradament escollit per part de
l’Ajuntament, indicant-se en l’expedient d’imposició de les contribucions “en aquest
cas, s'ha considerat que el mòdul que millor aconsegueix la justícia distributiva interna
del repartiment era el del volum edificable. La quantificació del mòdul ha de ser la
corresponent al moment d'acreditació de les contribucions especials, i per tant, cal
tenir present el planejament actual”.
Atès que, igualment, el percentatge d’aplicació també es troba justificat en l’acord
d’aprovació de la imposició de les contribucions especials i en els informes continguts
en l’expedient, quan indica:
3.6 La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, no ha de ser
superior al 90% del cost que l'entitat local suporti per la realització de les obres.
Correspon al Ple de la Corporació la fixació del percentatge de repartiment
entre els subjectes passius.
La base imposable que es proposa és equivalent al 90 % del cost que
l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra. Per les característiques
del carrer, amb un carrer sense urbanitzar i només amb alguns serveis
clarament deficitaris, es creu convenient l’aplicació del 90% sobre el cost que
suporta l’Ajuntament. Atès, tanmateix que es considera que no es dóna el
mateix benefici especial per als propietaris de les finques situades en el tram
del carrer adjacent al Passatge Reparadores, tram que es troba parcialment
urbanitzat, es considera que cal reduir fins al 50% el percentatge de
participació dels propietaris de les finques d'aquest tram de carrer.
Atès que la finca situada a la Via de Sant Ignasi número 73-75 termeneja amb el carrer
Remei de Baix, representant les obres executades un benefici per a tota la finca,
subjecta al règim de propietat horitzontal.
Atès que el règim de propietat horitzontal (article 9 redactat segons la Llei 8/1999, de 6
d’abril, de Reforma de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre Propietat Horitzontal)
preveu el repartiment de les càrregues comunes a la total finca en proporció a les
quotes de participació assignades a cada propietari en concepte de coeficient de
divisió horitzontal, i que així ha estat aplicat en funció dels diferents coeficients de
divisió horitzontal com consta en la notificació de les quotes practicada.
Atès que la comunitat de propietaris no pot tenir el caràcter de subjecte passiu de
l’impost, sinó els concrets propietaris de les finques i que, en aplicació de la legislació
de propietat horitzontal el repartiment de l’impost entre aquests propietaris que formen
la comunitat ha d’efectuar-se en funció de la seva participació en aquesta, recollint-se
aquest criteri en nombroses sentències, tant per la jurisprudència del nostre Tribunal
Suprem, com en diferents resolucions dels Tribunals Superiors de Justícia, podent-se
aportar les sentències següents:
Se plantea en el caso si una comunidad de propietarios en régimen de propiedad
horizontal puede ser sujeto pasivo de contribuciones especiales, recogida de
basuras y alcantarillado; al respecto, la solución no está en la dicción del art. 33
LGT, a cuyo tenor tendrán la consideración de sujetos pasivos, en las leyes
tributarias que así se establezca, las herencias yacentes, comunidades de bienes y
demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad
económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, porque, claro está,
eso será así siempre que exista una norma que específicamente haga recaer dicha
condición de sujeto pasivo en tales entelequias, y las mismas puedan adquirir esa
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condición en función de su peculiar naturaleza. El RD 3250/1976 de 30 Dic.
(ingresos de las Corporaciones Locales) _vigente en la época en que se aprobaron
las contribuciones especiales objeto de tributación_, en su art. 27.1, considera
sujeto pasivo a los propietarios, cualidad que no puede predicarse obviamente de
dichas comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal, dada su
naturaleza, por lo que serán los propietarios de los pisos los verdaderos
destinatarios de este tributo, al recaer en ellos el beneficio que la ejecución de las
obras reporta. No ocurre lo mismo respecto de las tasas, porque en éstas el hecho
imponible consiste en la prestación de servicios que afecten a sujetos pasivos,
entre los cuales pueden encontrarse las mencionadas entidades, como
expresamente lo dice el art. 10 RD 3250/1976.
(TSJ Canarias Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife S
26 Nov. 1993._Ponente: Sr. González González) LA LEY, 1994-2, 893 (16061-R).
En la concepción de la propiedad horizontal que refleja la LPH, la copropiedad de
los titulares de pisos o locales independientes en los elementos, pertenencias y
servicios comunes al inmueble, y la determinación en favor de cada uno de aquellos
propietarios de una cuota de participación con relación al total valor del inmueble,
nada tiene que ver con la regulación que de la copropiedad ordinaria contienen los
arts. 392 y ss. CC, porque se trata de una copropiedad vinculada, subjetiva y
funcionalmente, a la propiedad individual sobre los pisos y locales independientes,
de carácter preponderante sobre el accesorio que tiene la copropiedad de los
elementos comunes. En relación con las contribuciones especiales, el concepto de
beneficio especial producido en los terrenos por la ejecución de obras municipales
no tiene por qué concretarse en los elementos comunes para excluir el producido
en los pisos o locales independientes de la finca objeto del tributo, sino que
justamente el fenómeno es el contrario. Aunque los módulos de reparto elegidos lo
hayan sido con referencia a elementos comunes de las fincas, el beneficio especial
es perfectamente identificable, en función de las cuotas de participación de cada
piso o local en la comunidad, por lo que la Administración municipal debe atenerse
a ellas para distribuir entre todos los propietarios la cuota que, en abstracto,
correspondería a la finca en cuestión.
(TS 3.ª Secc. 2.ª S 19 Abr. 1996.- Ponente: Sr. Enríquez Sancho) La Ley, 1996,
5217.
JT 2000\1479
Sentencia Tribunal Superior de Justicia núm. 478/2000 Comunidad Valenciana
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª), de 8 marzo
Recurso contencioso-administrativo núm. 2131/1997.
Jurisdicción: Contencioso-Administrativa
Ponente: Ilma. Sra. Dª Josefina Selma Calpe
El Ayuntamiento demandado en la resolución impugnada desestimatoria del recurso
deducido contra la liquidación razona que la Ley reguladora de las Haciendas
Locales de 1988 en su art. 30.1 establece que son sujetos pasivos de las
contribuciones Especiales las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se
refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, especialmente beneficiadas por la
realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios
locales que originen la obligación de contribuir, y considerando lo dispuesto en los
arts. 33 y 34 de la citada Ley General Tributaria concluye que no existe problema
en que la liquidación se gire a nombre de la comunidad de propietarios en aquellas
fincas que se encuentren divididas en régimen de propiedad horizontal,
repercutiendo ésta posteriormente las cuotas que correspondan a cada comunero
en función de su coeficiente de participación en la total finca, dándose por tanto un
supuesto de los de responsabilidad solidaria de los recogidos en el art. 34 de la Ley
General Tributaria. Mas por el contrario, tal y como ya razonó el TS en Sentencia de
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19 de abril de 1996 (RJ 1996\3493) este planteamiento no puede ser compartido
porque corresponde a una concepción de la propiedad horizontal que no es la que
refleja la Ley 49/1960, de 21 de julio (RCL 1960\1042 y NDL 24990). En ésta, la
copropiedad de los titulares de pisos o locales independientes en los elementos,
pertenencias y servicios comunes al inmueble, y la determinación a favor de cada
uno de aquellos propietarios de una cuota de participación con relación al total valor
del inmueble, nada tiene que ver con la regulación que de la copropiedad ordinaria
contienen los arts. 392 y siguientes del Código Civil, porque se trata de una
copropiedad vinculada, subjetiva y funcionalmente, a la propiedad individual sobre
los pisos y locales independientes, cuyo carácter preponderante sobre el accesorio
que tiene la copropiedad de los elementos comunes ha sido resaltado por la Sala
Primera del TS, en una jurisprudencia reiterada. Tratándose de contribuciones
especiales, el concepto de beneficio especial producido en los terrenos por la
ejecución de obras municipales no tiene por qué concretarse en los elementos
comunes para excluir el producido en los pisos o locales independientes de la finca
objeto de tributo, sino que justamente el fenómeno es el contrario. Aunque los
módulos de reparto elegidos lo hayan sido con referencia a elementos comunes de
las fincas, el beneficio especial es perfectamente identificable, en función de las
cuotas de participación de cada piso o local en la comunidad, por lo que la
Administración municipal debe atenerse a ellas para distribuir entre todos los
propietarios la cuota que, en abstracto, correspondería a la finca en cuestión.
Siendo pues los propietarios de los pisos los únicos destinatarios del tributo al
recaer en ellos el beneficio que la ejecución de las obras reporta, es claro, que no
puede reconocerse eficacia alguna interruptiva de la prescripción a la notificación
de la liquidación que se practicó a quien no era el sujeto pasivo del impuesto.
Vist que l’informe emès pel tècnic d'administració general de la unitat d’assessorament
jurídic de serveis financers, finalitza proposant l’acumulació dels recursos i la seva
desestimació pels motius de fet i fonaments de dret que han quedat exposats.
El Regidor delegat d’Hisenda, amb el parer favorable dels membres que composen la
Comissió d’Hisenda, ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent
ACORD
1r.- Declarar l’acumulació dels recursos de reposició interposats contra l’acord adoptat
per aquest Ajuntament, en sessió municipal plenària del dia 15 de setembre de 2003, i
pel qual fou definitivament aprovat l'expedient d'imposició i ordenació de contribucions
especials per les obres de renovació del carrer Remei de Baix, de conformitat al que
disposa l’article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i que són els
següents:
1. Recurs interposat per LAURA TERRADO PUJOLREU, en data 11 de novembre
de 2003 i registre municipal d'entrada E2003039393.
2. Recurs interposat per RAMON GALVAN REOYO i MIGUEL ANGEL GALVAN
DIENTE, en data 11 de novembre de 2003 i registre municipal d'entrada
E2003039394.
3. Recurs interposat per JOSÉ JUAN BAENA ROMERO, en data 11 de novembre
de 2003 i registre municipal d'entrada E2003039395.
4. Recurs interposat per DAVID REIG ALBADALEJO, en data 11 de novembre de
2003 i registre municipal d'entrada E2003039397.
5. Recurs interposat per FELIPE RODRÍGUEZ TIERNO i JAVIER RODRÍGUEZ
TIERNO, en data 11 de novembre de 2003 i registre municipal d'entrada
E2003039398.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Recurs interposat per JUAN ANTONIO LUGUE VARGAS, en data 11 de
novembre de 2003 i registre municipal d'entrada E2003039399.
Recurs interposat per JUAN GIMÉNEZ RODRÍGUEZ, en data 11 de novembre
de 2003 i registre municipal d'entrada E2003039402.
Recurs interposat per VICENÇ CLOTET ANTÚNEZ, en data 11 de novembre
de 2003 i registre municipal d'entrada E2003039403.
Recurs interposat per JOSÉ HERNÁNDEZ MORENO, en data 11 de novembre
de 2003 i registre municipal d'entrada E2003039404.
Recurs interposat per MERCEDES COLOM ANTÚNEZ, en data 11 de
novembre de 2003 i registre municipal d'entrada E2003039405.
Recurs interposat per MANUEL SEGURA PIEDRA, en data 11 de novembre de
2003 i registre municipal d'entrada E2003039406.
Recurs interposat per LUISA LÓPEZ RODRÍGUEZ, en data 11 de novembre de
2003 i registre municipal d'entrada E2003039407.
Recurs interposat per OVIDI GRAELLS PEREMIQUEL, en data 11 de
novembre de 2003 i registre municipal d'entrada E2003039408.
Recurs interposat per FELIP LARREA MANZANARES, en data 11 de
novembre de 2003 i registre municipal d'entrada E2003039409.

2n.- Desestimar els recursos de reposició interposats pels motius de fet i fonaments de
dret que s’han posat de manifest en la part expositiva del present dictamen,
considerant que es produeix l’existència d’un benefici especial per a les finques dels
recurrents, en els termes requerits per l’article 28 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, trobant-se degudament justificat tant el
percentatge d’aplicació, com el mòdul de repartiment."
El senyor Camprubí i Duocastella diu que els tres dictàmens fan referència a
recursos interposats contra l'expedient de contribucions especials per a les obres de
renovació del carrer Remei de Baix.
A continuació, els explica detalladament citant, en primer lloc, el presentat pel senyor
XXX, respecte el qual diu que es declara inadmissible per haver-lo presentat fora de
termini. En segon lloc, explica que el senyor XXX exposa en el seu recurs que és
improcedent aplicar el percentatge del 90% a càrrec dels propietaris, perquè no es
tracta d'obres d'urbanització i perquè es fan bàsicament per a la instal.lació del nou
CAP (Centre d'Atenció Primària).
Diu, respecte al segon recurs, que l'Ajuntament segueix sempre el mateix criteri en
l'aplicació de les obres de nova urbanització, que generen un especial benefici per a
totes les finques. Afegeix que en aquest cas, els serveis no estaven consolidats i no hi
havia ni el mínim condicionament d'un vial urbà.
Manifesta que es considera que l'interès és general i, per tant, es produeix un benefici
tant per al CAP com per a la resta de veïns.
Diu que hi ha un interès més general, consistent en que tots els carrers de la ciutat
estiguin en les mateixes condicions d'urbanització, cosa que és evident que no es
produïa en el carrer del Remei de Baix.
En tercer lloc, fa referència als recursos presentats per 14 veïns respecte a una finca
situada a la Via de Sant Ignasi, respecte els quals explica que s'han acumulat en un
sol expedient i, per tant, la resposta és la mateixa per a tots.
Exposa que els 14 veïns consideren, per una banda, que no existeix benefici o
augment de valor per a les seves finques, perquè tenen entrada per la Via de Sant
Ignasi i no pel carrer del Remei de Baix; per una altra banda, que no és procedent
aplicar el 90% del percentatge; i, com en el recurs anterior, que les obres beneficien al
CAP que s'hi instal·larà.
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Explica que aquests recursos es desestimen, perquè, malgrat que l'entrada a la finca
dels recurrents està situada a la Via de Sant Ignasi, número 73-75, és l'única que fa
xamfrà amb el carrer del Remei de Baix i, per tant, és procedent aplicar la part de la
finca que termeneja amb aquest carrer.
Puntualitza que una cosa diferent és que a l'hora de pagar, com que la finca d'aquests
veïns es regeix pel règim de propietat horitzontal i, per tant, els propietaris participen
amb diferents coeficients, quan no és possible repartir l'import de les obres entre els
diferents propietaris, es distribueix l'import entre els propietaris d'acord amb els
coeficients.
Diu que aquestes obres generen benefici general i particular a tots els propietaris i que
no són específicament per a la instal.lació del CAP, sinó que cal que tots els carrers de
la ciutat estiguin en les mateixes condicions.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 6.1.6, 6.1.7 i 6.1.8 de
l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 24 membres presents i, per tant,
esdevenen acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït.
6.1.9 APROVAR L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 1/2004
DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.
El secretari dóna compte del dictamen conjunt de l'alcalde i del regidor delegat
d'Hisenda, del 10 de febrer del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que
no poden demorar-se fins l’exercici del 2005, i no sent suficient el crèdit consignat al
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la
incoació d’un expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, a fi i efecte
d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de crèdits extraordinaris i de suplements de
crèdit, degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i de suplements de crèdit amb
càrrec a recursos generats per majors ingressos del Pressupost Municipal i per baixes
de crèdits de despeses d’altres partides del Pressupost Municipal, no compromeses i
reduïbles sense pertorbació del servei, per a finançar els costos necessaris per
atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici del 2005.
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 1/2004 dins el
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides pressupostàries que es
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen.
Tercer.Aplicar el finançament al crèdit extraordinari de la partida 222.0.624, per un import
de 7.100,00 euros, el qual quedarà:
Crèdits entitats financeres:

7.100,00 euros

Aplicar el finançament al crèdit extraordinari de la partida 511.0.601.53, per un
import de 5.813,00 euros, el qual quedarà:
Crèdits entitats financeres:

5.813,00 euros
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Aplicar el finançament al crèdit extraordinari de la partida 511.0.601.57, per un
import de 9.480,00 euros, el qual quedarà:
Crèdits entitats financeres:

9.480,00 euros

Aplicar el finançament al crèdit extraordinari de la partida 511.0.601.70, per un
import de 19.765,00 euros, el qual quedarà:
Crèdits entitats financeres:

19.765,00 euros

Aplicar el finançament a l’augment de consignació de la partida 432.2.623, per un
import de 8.578,95 euros, el qual quedarà:
Crèdits entitats financeres:

239.137,95 euro

Aplicar el finançament a l’augment de consignació de la partida 511.0.624, per un
import de 1.639,78 euros, el qual quedarà:
Crèdits entitats financeres:

36.139,78 euros

Quart.- 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
1/2004 s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze
dies hàbils, 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."
PRESSUPOST 2004
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1/2004
ESTAT D'INGRESSOS

Subconcepte

Denominació

470.00

Subvencions d'Empreses privades.

462.00

Altres transferències.- Diputació de Barcelona.

917.01

Préstec a mig i llarg termini.

Previsió
Inicial

Augment

Disminució

Previsió
Definitiva

Explicació

Aportacions patrocinadors Premi de
4.930,00 Música.

100,00

4.830,00

290.000,00

3.000,00

6.966.925,00

52.376,73

7.019.301,73 Préstec.

TOTAL . . .. . . .

60.206,73

7.317.231,73

293.000,00 Aportació Diputació Fira Exponeu.

PRESSUPOST 2004
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1/2004
ESTAT DE DESPESES
CREDITS EXTRAORDINARIS

Partida

Denominació

Crèd.
actual

Augment

Baixa

Crèd.
definitiu

222.0.624

Seguretat .- Material de transport.

0,00

7.100,00

7.100,00 Adquisició motocicleta.

511.0.601.53

Projecte urbanització Zona Ametllers

0,00

5.813,00

5.813,00 Projecte urbanització Zona Ametllers

511.0.601.57

Projecte urbanització Zona Verda Joncadella

0,00

9.480,00

9.480,00 Projecte urbanització Zona Verda Joncadella

511.0.601.70

Projecte urbanització Pl.Bages, fase 1.

0,00

19.765,00

TOTAL .......

42.158,00

19.765,00 Projecte urbanització Pl.Bages, fase 1.

PRESSUPOST 2004
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1/2004
ESTAT DE DESPESES
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SUPLEMENTS DE CRÈDIT

Partida

Crèd.
actual

Denominació

Augment

Crèd.
definitiu

Baixa

Partida

432.2.623

Enllumenat públic.- Maquinària, instal.lacions .

230.559,00

8.578,95

511.0.624

Carreteres, camins veinals.- Material transport

34.500,00

1.639,78

36.139,78 Consignació insuficient.

622.3.489

Fires i Promoció del comerç.-Altres transferències 148.000,00

3.000,00

151.000,00 Consignació insuficient.

442.0.465

Recoll.Escomb.i Netej.Viaria a Cons.Com.Bages.

442.0.467

Recoll.Escomb.i Neteja Viaria a Consorcis.

422.8.226

Ensenyament Conservatori.- Despeses Diverses.

78.000,00
997.800,00
32.000,00

239.137,95 Consignació insuficient.

78.000,00
78.000,00

0,00 Consignació sobrant.
1.075.800,00 Consignació insuficient.

4.830,00
96.048,73

36.830,00 Premi música Ciutat Manresa
78.000,00

PRESSUPOST 2004
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1/2004
RESUM PER CAPITOLS

El Pressupost, introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 1/2004 queda resumit per capítols de la
forma següent:

ESTAT D'INGRESSOS

Capítol 1.- Impostos directes
Capítol 2.- Impostos indirectes

ESTAT DE DESPESES

21.190.207,00
1.780.000,00

Capítol 1.- Despeses de personal

21.562.235,00

Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis

16.158.339,00

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos

21.778.638,87

Capítol 3.- Despeses financeres

1.346.350,00

Capítol 4.- Transferències

15.820.067,00

Capítol 4.- Transferències

4.632.875,00

Capítol 6.- Inversions reals

21.621.023,73

Capítol 5.- Ingressos patrimonials

618.500,00

Capítol 6.- Alienació d’inversions reals

453.397,00

Capítol 7.- Transferències de capital
Capítol 8.- Actius financers
Capítol 9.- Passius financers

2.674.203,00
6.172.,00
7.019.301,73

TOTAL ..................................................................... 71.340.485,73

Capítol 7.- Transferències de capital
Capítol 8.- Actius financers
Capítol 9.- Passius financers

2.147.137,00
6.172,00
3.866.354,00

TOTAL ...................………........................................... 71.340.485,73

A continuació, el secretari dóna compte de l'esmena de rectificació material que han
emès l'alcalde i el regidor d'Hisenda, que, transcrita, diu el següent:
"En aplicació de l'article 105.2 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de Règim jurídic de
les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, es procedeix a
rectificar l'error material detectat en el punt tercer del dictamen de 10 de febrer de
2004, en el que es proposa l'aplicació de finançament al crèdit extraordinari per import
de 19.765,00 euros, de manera que on diu "Aplicar el finançament al crèdit
extraordinari de la partida 511.0.601.70...", ha de dir "Aplicar el finançament al crèdit
extraordinari de la partida 511.0.601.77..." experimentant la mateixa rectificació l'estat
de despeses.- Crèdits extraordinaris que figura com a annex en l'expedient."
El senyor Camprubí i Duocastella exposa que l'import d'aquest expedient és de
138.206,73 euros, que s'explica per l'obtenció de Majors Ingressos per al Pressupost,
com a conseqüència d'una subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, de
3.000 euros; l'aportació del patrocini del Premi de Música, de 7.830 euros; i l'augment
de les partides, referents a la liquidació del projecte d'urbanització de la zona dels
Ametllers; de la zona verda de Joncadella; de la plaça Bages, fase I; i a complementar
unes facturacions per a la instal.lació d'enllumenat.
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Informa també del canvi de partides que s'ha hagut de fer com a conseqüència del
traspàs que ha fet el Consell Comarcal al Consorci del Bages per a la gestió de
residus, d'aquesta matèria, per l'import de 78.000 euros.
Acaba demanant el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen.
El senyor Sala i Rovira llegeix l'informe que ha emès el departament de Seguretat
Ciutadana, que diu el següent: "Tenint en compte que en el pressupost corresponent a
aquest exercici 2004, no hi consten les partides corresponents al servei de Seguretat
Ciutadana i Protecció Civil, relatives a material de transport i a defensa passiva,
maquinària, instal.lació i utillatge. Vist que enguany es fa necessari procedir a la
renovació de part del parc mòbil d'aquesta Policia Local...", i pregunta, al respecte, si
no es va preveure fa dos mesos, en l'aprovació del Pressupost, que es renovaria el
parc mòbil de la Policia Local.
Diu que té la sensació que hi ha una certa manca de previsió pressupostària.
Continua llegint un altre apartat del mateix informe que diu el següent: "també és
necessari procedir a l'adquisició d'una tenda de triatge en supòsits d'emergències i
d'una emissora..." i comenta que es demana en l'informe la creació de la partida
número 222.3.623, amb una consignació inicial de 2.200 euros. Diu que no ha trobat
aquesta partida en la modificació de crèdits, i, en conseqüència, es pregunta si no s'hi
ha inclòs per un descuit, o bé si ja ho estava i, per tant, es demana la seva creació per
error; o bé si s'inclourà en un altre canvi de partides.
Demana que s'aclareixi aquesta qüestió.
El senyor Camprubí i Duocastella respon que els Serveis de Seguretat Ciutadana
han fet les dues peticions que ha explicat el senyor Sala, respecte a les quals en
aquesta modificació de crèdits s'ha acceptat, d'entrada, ampliar el parc mòbil, que és
un concepte que no es va incloure en la previsió del Pressupost perquè no hi cabia.
Explica que a finals de gener o febrer, hi ha els excedents o els sobrants de crèdit del
Pressupost anterior, que es poden destinar a nous conceptes i, per tant, s'ha habilitat
la partida de 7.100 euros, que es destinaran al parc mòbil.
Respecte als 2.200 euros que es demanen per a defensa passiva, diu que s'ha
considerat que no era un tema prioritari i, per tant, no era necessari fer un canvi de
partides al respecte. Afegeix que probablement es tindrà en compte aquesta petició
quan es decideixi a quins conceptes es destinen els sobrants de crèdit.
El senyor Sala i Rovira anuncia l'abstenció del GMCiU en la votació d'aquest
dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 15 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA i 4
GMERC) i 9 abstencions (7 GMCiU i 2 GMPPC) i, per tant, esdevé acord plenari amb
el contingut que ha quedat reproduït, un cop introduïda l'esmena.
7.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

L’alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència dels cinc
assumptes sobrevinguts que s'han presentat, la qual s'aprova per unanimitat dels 24
membres presents, de conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986,
l’art. 83 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat per RD núm. 2568/1986, de 28 de novembre, i l’art. 51.1.e) del ROM.
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7.1

CONCERTAR UNA OPERACIÓ DE PRÉSTEC PER UN IMPORT DE
2.460.000 EUROS, AMB LA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA,
ACOLLIDA AL CONVENI SIGNAT ENTRE AQUESTA ENTITAT DE CRÈDIT I
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, DESTINAT A FINANÇAR DIVERSES
INVERSIONS DE L'EXERCICI DEL 2004.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 13 de febrer
del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"En les previsions pressupostàries per a l’exercici de 2004, hi figura consignat com a
dotació per al finançament de determinades inversions, la concertació d’operacions de
préstec.
Que per finançar diverses inversions de l’exercici 2004 amb un pressupost d’execució
de 5.869.967,00 euros, l’Ajuntament de Manresa presentà sol·licitud en data 10/02/04
a la Diputació de Barcelona per tal que dins del programa anomenat “Crèdit Local” es
pogués signar un préstec per un import de 2.460.000,00 euros amb la Caixa d’Estalvis
de Catalunya, rebent al mateix temps subvenció de la pròpia Diputació de Barcelona
respecte al tipus d’interès pactat.
Per tot això, el tinent d’alcalde d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació municipal
l'adopció dels acords següents:
Primer.- Concertar, una vegada concedida, una operació de préstec d’import
2.460.000,00 euros, amb la Caixa d’Estalvis de Catalunya, acollida al conveni signat
entre dita entitat de crèdit i la Diputació de Barcelona, amb destinació a les finalitats
que es detallen a continuació i amb les característiques que igualment s’esmenten:
PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA

511.0.
441.0.
452.2.
222.1.
541.0.
541.0.

601.72
611.01
622
632
754
789

IMPORT
DEL PROJECTE

PROJECTE

Urbanització Pla Parcial Concòrdia
Col·lectors Generals 2000-2006
Piscines
Edifici la Florinda
Suport i Extensió Universitària
Suport i Extensió Universitària

PART QUE ES
FINANÇA AMB EL
PRÉSTEC QUE ES
SOL·LICITA

1.489.489,00
2.197.500,00
708.700,00
372.000,00
351.012,00
751.266,00
TOTAL ..........................

110.000,00
594.900,00
300.000,00
372.000,00
331.834,00
751.266,00
2.460.000,00

CARACTERÍSTIQUES
Import del préstec ...........................................
Període de carència .......................................
Termini d’amortització.....................................
Periodicitat d'amortització ...............................
Número de terminis .........................................
Interès nominal ...............................................
Comissió d'obertura .......................................
Amortització anticipada ..................................

2.460.000,00 euros.
2 anys.
10 anys.
Trimestral
40
Euribor 3 mesos + 0’10%
0,10%
Sense penalització (mínim 5% del capital)

SEGON.- Acceptar la minuta del préstec, que s’acompanya al present dictamen.
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TERCER.- Acceptar el text del conveni a subscriure entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Manresa, regulador del subsidi del préstec sol·licitat a la Caixa
d’Estalvis de Catalunya amb càrrec al programa de Crèdit Local.
QUART.- Notificar a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de
Catalunya, en el termini dels primers deu dies del mes següent al de la formalització
del préstec, i per mitjà de la tramesa dels models CL1, CL2, CL3 i CL4.1; tot això
d’acord amb el que disposen els articles 1 i 2 de l’Ordre de 28 de juny de 1999, i de
l’Ordre ECF/324/2003 de 2 de juny de modificació de l’Ordre del Departament
d’Economia i Finances de 28 de juny de 1999, sobre desplegament del Decret
94/1995, de 21 de febrer, en matèria de tutela financera dels ens locals, i de l’informe
d’Intervenció de data 13 de febrer de 2004.
CINQUÉ.- Autoritzar l’Alcalde per a subscriure la documentació que resulti necessària
per a l’efectivitat dels anteriors acords."
CLÀUSULES
PRIMERA. La Caixa d'Estalvis de Catalunya concedeix a la part prestatària un préstec de ......... euros
(..........,-euros).
De l'import esmentat, la part prestatària rep en aquest acte la quantitat de ........euros, mitjançant un ingrés
en el compte corrent número ....., que té obert a l'oficina ........ de la Caixa d'Estalvis de Catalunya, i
atorga, per l'import que representa, la carta de pagament més eficaç.
La quantitat restant d .......... euros s'entregarà a la part prestatària en un sol lliurament o en diversos
lliuraments, segons com se sol.liciti en l'escrit que ha d'adreçar a la Caixa d'Estalvis de Catalunya. L'ingrés
es farà en el mateix compte a què s'ha fet referència en el paràgraf anterior.
Si un cop transcorregut el període de carència la part prestatària no ha disposat de la totalitat del capital
concedit, la Caixa d'Estalvis de Catalunya haurà d'efectuar el pagament de tot el capital restant mitjançant
un ingrés en el compte corrent assenyalat en aquesta clàusula. La quantitat ingressada quedarà a
disposició de la part prestatària.
SEGONA. El capital pendent de devolució produeix interessos a favor de la Caixa d'Estalvis de Catalunya,
a tipus variable, a l'alça o a la baixa, que es detallen en aquesta mateixa clàusula. L'interès nominal anual
que s'ha de satisfer en cada moment s'ha de calcular de la manera següent:
Per al període que comprèn els dies que falten per transcórrer del trimestre natural en curs, els interessos
es meriten i calculen al tipus nominal convingut del ..... per cent anual.
Per a cadascun dels trimestres naturals successius que restin, el tipus nominal d'interès ha de ser el que
resulti d'addicionar el marge de 0,10 punts al tipus d'interès de referència.
El tipus d'interès de referència és el "tipus interbancari ofert en euros" a un termini de tres, sis o dotze
mesos (denominat EURIBOR a tres, sis o dotze mesos), a elecció de la prestatària, que es defineix com el
tipus d'interès a què s'ofereixen dipòsits interbancaris en euros a aquest termini, dins de la zona de la
Unió Monetària Europea entre els bancs i les caixes de primera línia. Aquest tipus d'interès es publica a
les onze del matí, hora de Brussel.les, per mitjà de Bridge Telerate; també se'n fa una àmplia divulgació a
la premsa i s'hi pot accedir fàcilment mitjançant les pantalles Reuter's, Telerate o altres serveis
d'informació financera.
L'EURIBOR al termini expressat que s'ha d'aplicar és el que es publica el tercer dia hàbil immediat
anterior al de l'inici del nou període d'interès.
El tipus d'interès a aplicar serà vigent durant el període escollit, és a dir, tres, sis o dotze mesos. Quinze
dies abans de la finalització de l'esmentat període, la prestatària haurà de comunicar per escrit quina
durada tria pel proper període. Cas de no fer-ho, s'aplicarà un període de tres mesos.
Si per qualsevol causa no s'ha publicat l'EURIBOR aplicable el tercer dia immediat anterior al de l'inici del
nou període d'interès, s'ha de prendre l'últim publicat dins del mateix període d'interès. Si per qualsevol
causa no s'ha publicat aquest tipus dins de l'esmentat període d'interès, fins que per a un nou període
d'interès complet pugui tornar a ser utilitzat, s'ha d'adoptar, com a tipus de referència substitutiu, el tipus
de rendiment intern en el mercat secundari del deute públic de termini entre dos i sis anys, definit a
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l'epígraf 5 de l'annex VIII de la Circular 8/1990 del Banc d'Espanya com "la mitjana mòbil semestral
centrada en l'últim mes dels rendiments interns mitjans ponderats diaris dels valors emesos per l'Estat
materialitzats en anotacions en compte i negociats en operacions simples al comptat del mercat secundari
entre titulars de comptes, amb venciment residual entre dos i sis anys". Aquest índex es publica cada mes
en el Butlletí Oficial de l'Estat. L'índex que s'ha de prendre en consideració per determinar el tipus
d'interès nominal anual aplicable a aquesta operació és l'últim publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat
abans del tercer dia hàbil anterior al de la data d'inici del nou període d'interès. Les remissions de caràcter
general al tipus de referència contingudes en aquest document, s'entenen fetes també al tipus d'interès
substitutiu, en els casos en què aquest s'hagi d'aplicar. En el supòsit que s'adopti aquest índex substitutiu
el marge serà de 0,10 punts i s'haurà d'arrodonir la suma de la mateixa manera que en el cas que s'apliqui
l'índex de referència convingut amb caràcter principal.
S'entén per dia hàbil, a l'efecte previst en el paràgraf anterior, tots els dies de la setmana exceptuant-ne
dissabte, diumenge i els dies festius. S'entén coma dia festiu el que té aquesta consideració en el
calendari establert pel sistema TARGET, així com els dies en què les oficines de bancs i caixes d'estalvis
de la localitat on es formalitza aquest contracte estiguin tancades al públic.
La part deutora manifesta que disposa dels mitjans adequats per saber per ella mateixa el tipus de
referència i, per tant, el tipus d'interès nominal anual aplicable a l'operació en cada moment. No obstant
això, la Caixa d'Estalvis de Catalunya comunicarà per escrit el tipus d'interès a aplicar el següent període
d'interès.
Especialment s'acorda que la Caixa d'Estalvis de Catalunya pot acreditar els tipus d'interès de referència
aplicables a aquesta operació mitjançant les publicacions del Banc Central Europeu o del Banc d'Espanya
on constin (incloent-hi el Butlletí Oficial de l'Estat i el Butlletí de la Central d'Anotacions del Banc
d'Espanya), o una certificació expedida per els entitats esmentades, la Confederació Espanyola de Caixes
d'Estalvis o per qualsevol entitat de crèdit que formi part del grup dels que concorren a la seva formació, o
per qualsevol altre mitjà admès en dret.
Si per qualsevol causa no es pogués determinar el tipus nominal d'interès per al trimestre següent de la
manera que s'ha establert i en relació amb els índexs abans expressats, s'haurà d'aplicar durant tot
l'esmentat trimestre natural següent o següents el tipus d'interès aleshores vigent, fins que en un dels
moments pactats i per al trimestre natural següent sigui possible de nou determinar-lo d'acord amb el que
s'ha convingut abans.
Les parts accepten plenament el procediment de determinació del tipus d'interès aplicable a aquesta
operació creditícia, així com la seva justificació, les comunicacions i els terminis establerts.
Els interessos es meriten diàriament i es liquiden i s'han de satisfer per trimestres naturals vençuts el
primer dia del trimestre natural següent al qual corresponguin. L'import absolut dels interessos meritats en
cadascun dels trimestres naturals esmentats s'obté amb l'aplicació de la fórmula "I = c x r x t: 400", en què
"c" és el capital pendent d'amortització el primer dia del període a què el càlcul es refereixi, "r" és el tipus
nominal d'interès anual aplicable i "t" és el nombre de períodes trimestrals objecte de liquidació.
Com a excepció, els interessos del període corresponent a la fracció que falta per transcórrer del present
trimestre natural s'hauran de liquidr l'últim dia d'aquest període, d'acord amb la fórmula esmentada, amb la
diferència que "t" serà el nombre de dies transcorreguts de del dia d'avui fins al dia .... de .............. de
......... (s'hi ha d'indicar l'últim dia del trimestre natural en curs: 31 de març, 30 de juny, 30 de setembre o
31 de desembre, segons correspongui), ambdós inclosos i el divisor ha de ser 36.500. S'ha de procedir de
la mateixa manera quan es liquidin interessos corresponents a un període que no coincideixi amb un
trimestre natural, en els casos que correspongui (venciment, normal o anticipat del préstec, amortització
abans del venciment, etc.).
La taxa anual equivalent (TAE) d'aquesta operació de préstec és del ......... per cent, segons resulta del
càlcul en els termes previstos en l'annex V de la Circular del Banc d'Espanya núm. 8/1990 de 7 de
setembre. La TAE no inclou les despeses complementàries ni els tributs corresponents a aquesta
operació ni les comissions i despeses que la part deutora pugui evitar fent ús de les facultats que aquest
contracte li concedeix.
TERCERA. Aquest préstec merita en aquest acte una comissió d'obertura del 0,10 per cent sobre l'import
de l'operació, que representa la quantitat total de ..... [en lletres i números] .... euros, a cobrar una sola
vegada, comissió que es liquida i satisfà en aquest acte.
QUARTA. La durada d'aquest contracte està determinada per la fracció del present trimestre natural i
............. trimestres naturals consecutius.
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La devolució del capital del préstec s'ha d'efectuar mitjançant el pagament de ......... quotes trimestrals
iguals i consecutives, que meriten l'últim dia de cada trimestre natural. La primera de cadascuna
d'aquestes quotes es meritarà el dia ....... i l'última el dia .............
L'import de cadascuna de les quotes és de ............. euros, que s'han de fer efectius, junt amb els
interessos que s'hagin produït, ja que ambdós conceptes constitueixen un únic pagament, el dia immediat
següent al de la seva meritació.
La Caixa d'Estalvis de Catalunya està facultada per carregar trimestralment en el compte de la part
prestatària les quantitats corresponents.
La part deutora pot efectuar amortitzacions parcials anticipades, sempre que representin, com a mínim,
una quantitat equivalent a un cinc per cent del capital prestat.
CINQUENA. Les quantitats que la part prestatària deu i que no satisfaci quan vencin meritaran interessos
de demora a favor de al Caixa d'Estalvis de Catalunya al tipus nominal anual que resulti d'incrementar en
cinc punts el tipus d'interès ordinari vigent en cada moment, des del dia següent al dia en què s'hauria
d'haver efectuat el pagament fins al dia en què sigui satisfet el dèbit, ambdós inclosos.
A l'efecte de l'article 317 del Codi de comerç, els interessos no satisfets s'entenen capitalitzats, es meriten
i liquiden dia a dia i el seu import s'ha de calcular, segons al fórmula indicada per als interessos ordinaris,
pels dies transcorreguts des del dia en què la falta de pagament es produeix fins al dia en què se satisfà
el dèbit, excloent-ne el primer i incloent-hi l'últim.
SISENA. Com a garantia de la devolució del capital prestat, del pagament dels interessos i comissions
vençudes i no satisfetes, dels interessos de demora, costes i despeses en cas de litigi, la part prestatària
respon personalment, de manera il.limitada, en els termes previstos en l'article 1.911 del Codi civil.
La part prestatària està obligada, d'acord amb el que disposa l'article 146.1.a de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, en relació amb l'article 151.2 d'aquesta Llei, a consignar en l'estat de despeses del pressupost
general de la corporació, durant tota la vigència d'aquesta operació de crèdit, les quantitats necessàries
per afrontar les obligacions derivades d'aquest contracte.
Amb la finalitat de justificar el compliment d'aquesta obligació, la part prestatària ha d'entregar anualment
a la Caixa d'Estalvis de Catalunya, immediatament després de l'aprovació del pressupost, una certificació,
lliurada pel secretari, que acrediti que s'ha practicat la consignació pressupostària suficient.
SETENA. Els pagaments derivats d'aquest préstec, s'han de fer en el compte número .............., obert a
nom de la part prestatària, a l'oficina ............... de la Caixa d'Estalvis de Catalunya.
A fi d'atendre els pagaments esmentats, la part prestatària domicilia irrevocablement en aquest compte les
quantitats que ha de percebre en concepte de participació municipal en els tributs de l'Estat durant tot el
període en què aquest préstec no estigui totalment cancel.lat. S'entén que aquesta domiciliació
irrevocable de transferències s'efectua amb un fraccionament previ de l'import total a transferir en la
proporció que respresenten les anualitats de les operacions vigents acollides al sistema de domiciliació,
d'acord amb el conveni entre el Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya i
Caixa Catalunya relatiu a les operacions de crèdit a concertar amb els ajuntaments de Catalunya amb la
clàusula de domiciliació de la participació municipal en els tributs de l'Estat.
VUITENA. La Caixa d'Estalvis de Catalunya pot donar per vençuda l'obligació, encara que no hagi
transcorregut el termini estipulat, si la part prestatària no paga la quota d'amortització o els interessos en
els venciments respectius, o qualsevol altra quantitat a què estigui obligada d'acord amb el que preveu
aquest contracte o incompleix qualsevol de les clàusules.
NOVENA. Totes les despeses derivades d'aquest contracte, així com els honoraris del fedatari públic, els
impostos i gravàmens que recaiguin sobre l'operació de préstec o sobre els interessos aniran a càrrec de
la part deutora, tret que la llei atribueixi preceptivament el pagament a la Caixa d'Estalvis de Catalunya, a
la qual la part prestatària autoritza per fer el càrrec en el compte citat en la clàusula primera.
DESENA. La Prestatària no podrà cedir, transferir, substituir ni subrogar els drets i obligacions contrets en
aquest Contracte sense el consentiment exprés i escrit de Caixa d'Estalvis de Catalunya.
Caixa d'Estalvis de Catalunya podrà cedir o vendre totalment o parcialment el préstec o les accions
derivades del mateix, mantenint-se sempre i en tots els casos Caixa d'Estalvis de Catalunya en la funció
d'Entitat Agent i com a únic interlocutor amb la Part Prestatària pel que respecta a aquesta operació.
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ONZENA. En aquest mateix acte l'Ajuntament de .......... faculta a la Caixa d'Estalvis de Catalunya per tal
que pugui efectuar, per compte del mateix, les ordres de pagament oportunes per a l'efectiva aplicació del
total dels fons obtinguts amb al subvenció d'interessos concedida per al Junta de Govern de la Diputació
de Barcelona a l'amortització anticipada del préstec, essent aquesta l'única finalitat possible dels mateixos
tal i com s'ha convingut a l'estipulació tercera del Conveni signat amb la citada Corporació. Aquesta
facultat es limitarà única, expressa i solament a l'operació de subvenció d'interessos del préstec que es
documenta amb aquest contracte.

El senyor Camprubí i Duocastella explica que es tracta de concertar una operació de
préstec per import de 2.460.000 euros amb la Caixa d'Estalvis de Catalunya, que és
una entitat que s'acull al conveni de la Diputació de Barcelona amb el programa de
Crèdit Local.
Comenta que el fet d'acollir-se a aquest programa possibilita que s'aconsegueixi un
crèdit amb unes condicions avantatjoses i explica que el termini d'amortització és de
10 anys, l'interès nominal és l'Euribor a 3 mesos més 010%.
Diu que la Diputació de Barcelona aconsegueix amb aquest conveni també un interès
preferencial i, alhora, subvencionarà a l'Ajuntament de Manresa amb tres punts,
aproximadament, els interessos del préstec.
Afirma, per tant, que es tracta d'un préstec que té molt bones condicions.
Espera que es rebi la subvenció un mes després d'haver-se signat, i que sigui del
voltant dels 300.000 euros i diu que es destinarà directament a la reducció del capital o
del principal, a fi de disminuir l'endeutament genèric i el de la pòlissa.
Acaba la seva explicació demanant el vot afirmatiu dels membres presents al
dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 14 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA i 3
GMERC) i 9 abstencions (7 GMCiU, 1 GMPPC (senyor Javaloyes i Vilalta) i 1
corresponent a la senyora Rius i Díaz, per absència de la Sala en el moment de la
votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre.
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes sobrevinguts 7.2 i 7.3, la
qual cosa és acceptada per tots els presents.
7.2

MODIFICAR
L'ACORD
PLENARI
SOBRE
DESIGNACIÓ
REPRESENTANTS MUNICIPALS, DEL 27 DE JUNY DEL 2003.

DE

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del 16 de febrer del 2004, que,
transcrit, diu el següent:
"Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 27 de juny de 2003,
va adoptar, entre altres, l’acord de constituir els grups municipals, el nombre, àmbit
material i integració de les comissions municipals, el règim de sessions dels òrgans
decisoris col.legiats, i la designació dels representants municipals que han d’integrarse en diferents fundacions, entitats, empreses, mancomunitats i altres òrgans.
Atès que s’ha produït una baixa i nova incorporació de regidors a la Corporació
Municipal, i que això ha comportat la necessitat de procedir a efectuar canvis en la
composició del Cartipàs municipal.
Atès el que disposen els articles 20, 73.3 i 116 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, modificada
per la llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern
local; articles 48, 49, 50, 60, 61, 62 I concordants del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya;
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article 22 i següents de la Llei 30/92, de 26 de novembre; articles 31 al 42 del
Reglament Orgànic Municipal, i 23, 123 i següents del R.D. 2568/86, de 28 de
novembre i concordants.
Aquesta Alcaldia Presidència, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
ACORDS
MODIFICAR els punts següents del dictamen aprovat pel Ple de la Corporació
municipal en sessió que va tenir lloc el dia 27 de juny de 2003, que acordava la
constitució dels grups municipals, nombre, àmbit material i integració de les
comissions municipals, el règim de sessions dels òrgans decisoris col.legiats i la
designació dels representants municipals que han d’integrar-se en diferents
fundacions, entitats, empreses, mancomunitats i altres òrgans, en el sentits següents:
Primer: Punt 2.a
GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
2.

D’acord amb les declaracions signades, la representació del grup municipal
socialista queda conferida de la forma següent:
2.a. Grup Municipal Socialista:
President:
Portaveu:
Portaveu suplent:

Sr. Jordi Valls i Riera
Sr. José-Luis Irujo i Fatuarte
Sra. Aida Guillaumet i Cornet

Segon: Punts 3.c i 3.d, i punt 4.
COMISSIONS INFORMATIVES I DE CONTROL
3.c.

Comissió Informativa i de control de Serveis a les Persones
Política municipal en matèria de planificació, programació i foment de la
cultura i equipaments culturals.
Museu, arxiu històric, centres cívics, biblioteques, festes, activitats culturals,
conservatori municipal de música.
Normalització lingüística.
Política municipal en matèria d’ensenyament primari i secundari.
Política de manteniment dels centres públics d’ensenyament primari i l’Escola
d’Art.
Impuls a la renovació pedagògica, aplicació de la reforma educativa, i la
dotació adequada de places públiques d’ensenyament.
Política municipal en matèria d’ensenyament universitari.
Política municipal en matèria de protecció i promoció de la salut, de protecció
dels consumidors i control alimentari.
Servei de planificació familiar; programes de sensibilització ciutadana en
diferents àmbits de la salut; drogodependències, i qualsevol altra activitat o
gestió sanitària.
Control de salubritat de l’aigua.
Servei de Cementiri.
Política en matèria esportiva, programació, conservació, control, i gestió de
les instal.lacions esportives municipals; promoció de l’esport; distincions al
mèrit esportiu.
Polítiques d’atenció social i d’igualtat; ajuts als diferents sectors socials
necessitats; barreres arquitectòniques; programes per a discapacitats i
persones disminuïdes.
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Impuls i potenciació de rutes turístiques de la ciutat, promoció del turismes i
participació en organismes de promoció turística.
Honors i distincions, i denominació de vies públiques.
I totes les matèries competencials objecte de delegació als regidors delegats
que integren l’àrea de serveis a les persones.
3.d.

Comissió Informativa i de control de Drets de Ciutadania
Política de promoció a la participació de la dona en els diferents àmbits de la
vida pública; servei d’assessorament i orientació per a la dona.
Política d’immigració
Polítiques d’infància, adolescència i família.
Política en matèria de joventut
Política de foment de l’ocupació i la integració
Política de participació ciutadana
Política de gestió de serveis a la gent gran.
Programes transversals
I totes les matèries competencials objecte de delegació als regidors delegats
que integren l’àrea de Drets de Ciutadania.

4.

S’adscriuen a cadascuna d’aquestes comissions els membres electes
designats pels respectius grups municipals, que són els següents:
4.a

Comissió Informativa i de control de Presidència i Serveis Centrals

Membres titulars
PSC
PSC
PSC
PSC

José Luis Irujo i Fatuarte
Aida Guillaumet i Cornet
Josep Camprubí i Duocastella
Alain Jordà i Pempelonne

CIU
CIU
CIU

Gregori Garcia i LLadó
Miquel Angel Martínez i Conde
Imma Torra i Bitlloch

ERC
ERC

Ramon Fontdevila i Subirana
Ignasi Perramon i Carrió

ICV-EA

Núria Sensat i Borràs

PP

Xavier Javaloyes i Vilalta

Membres suplents
PSC
PSC
PSC
PSC

Àngels Mas i Pintó
Montserrat Mestres i Angla
Anna Torres i Garcia
Rosa Argelaguet i Isanta

CIU
CIU
CIU

Josep Becerra i Finestras
Josep M. Sala i Rovira
Josep Vives i Portell

ERC
ERC

Josep Lluís Gozalbo i Fuertes
Montserrat Selga i Brunet

ICV-EA

Xavier Rubio i Cano

PP

Carina Rius i Díaz
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4.b. Comissió Informativa i de control de Serveis del Territori
Membres titulars
PSC
PSC
PSC
PSC

Àngels Mas i Pintó
Alain Jordà i Pempelonne
Josep Camprubí i Duocastella
Anna Torres i Garcia

CIU
CIU
CIU

Josep Vives i Portell
Josep M. Sala i Rovira
Gregori Garcia i LLadó

ERC
ERC

Ignasi Perramón i Carrió
Montserrat Selga i Brunet

ICV-EA

Xavier Rubio i Cano

PP

Xavier Javaloyes i Vilalta

Membres suplents
PSC
PSC
PSC
PSC

José Luis Irujo i Fatuarte
Montserrat Mestres i Angla
Aida Guillaumet i Cornet
Rosa Argelaguet i Isanta

CIU
CIU
CIU

Josep Becerra i Finestras
Imma Torra i Bitlloch
Miquel Àngel Martínez i Conde

ERC
ERC

Ramon Fontdevila i Subirana
Josep Lluís Gozalbo i Fuertes

ICV-EA

Núria Sensat i Borràs

PP

Carina Rius i Díaz

4.c. Comissió Informativa i de control dels Serveis a les Persones
Membres titulars
PSC
PSC
PSC
PSC

José Luis Irujo i Fatuarte
Montserrat Mestres i Angla
Aida Guillaumet i Cornet
Rosa Argelaguet i Isanta

CIU
CIU
CIU

Imma Torra i Bitlloch
M. Rosa Riera i Montserrat
Alexis Serra i Rovira

ERC
ERC

Ramon Fontdevila i Subirana
Josep Lluís Gozalbo i Fuertes

ICV-EA

Núria Sensat i Borràs

PP

Carina Rius i Díaz

Membres suplents
PSC

Àngels Mas i Pintó
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PSC
PSC
PSC

Alain Jordà i Pempelonne
Josep Camprubí i Duocastella
Anna Torres i Garcia

CIU
CIU
CIU

Josep Becerra i Finestras
Miquel Àngel Martínez i Conde
Josep Vives i Portell

ERC
ERC

Montserrat Selga i Brunet
Ignasi Perramon i Carrió

ICV-EA

Xavier Rubio i Cano

PP

Xavier Javaloyes i Vilalta

4.d. Comissió Informativa de Drets de Ciutadania
Membres titulars
PSC
PSC
PSC
PSC

Montserrat Mestres i Angla
Aida Guillaumet i Cornet
Anna Torres i Garcia
Rosa Argelaguet i Isanta

CIU
CIU
CIU

M. Rosa Riera i Montserrat
Alexis Serra i Rovira
Josep Becerra i Finestras

ERC
ERC

Ramon Fontdevila i Subirana
Josep Lluís Gozalbo i Fuertes

ICV-EA

Núria Sensat i Borràs

PP

Carina Rius i Díaz

Membres suplents
PSC
PSC
PSC
PSC

Àngels Mas i Pintó
José Luis Irujo i Fatuarte
Alain Jordà i Pempelonne
Josep Camprubí i Duocastella

CIU
CIU
CIU

Imma Torra i Bitlloch
Josep M. Sala i Rovira
Josep Vives i Portell

ERC
ERC

Ignasi Perramon i Carrió
Montserrat Selga i Brunet

ICV-EA

Xavier Rubio i Cano

PP

Xavier Javaloyes i Vilalta

4.e. Comissió Informativa i de control d’ Hisenda, Promoció Econòmica i
Especial de Comptes
Membres titulars
PSC
PSC
PSC
PSC

Josep Camprubí i Duocastella
Anna Torres i Garcia
Àngels Mas i Pintó
Montserrat Mestres i Angla
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CIU
CIU
CIU

Josep M. Sala i Rovira
Josep Vives i Portell
Miquel Àngel Martínez i Conde

ERC
ERC

Ignasi Perramon i Carrió
Ramon Fontdevila i Subirana

ICV-EA

Xavier Rubio i Cano

PP

Xavier Javaloyes i Vilalta

Membres suplents
PSC
PSC
PSC
PSC

Alain Jordà i Pempelonne
Aida Guillaumet i Cornet
José Luis Irujo i Fatuarte
Rosa Argelaguet i Isanta

CIU
CIU
CIU

Josep Becerra i Finestras
M. Rosa Riera i Montserrat
Gregori Garcia i LLadó

ERC
ERC

Montserrat Selga i Brunet
Josep Lluís Gozalbo i Fuertes

ICV-EA

Núria Sensat i Borràs

PP

Carina Rius i Díaz

Tercer.- Punt 10.
DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS MUNICIPALS
10.

Es designen els membres corporatius que es diuen a continuació, com a
representants d’aquest Ajuntament en les fundacions, entitats,
mancomunitats, empreses i altres òrgans col.legiats que requereixen
representació municipal, o bé que han d’integrar-se en aquests en funció dels
respectius càrrecs:
JUNTA DE LA SÈQUIA
Sr. Josep Camprubí i Duocastella
Sra. Montserrat Selga i Brunet
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ “AIGÜES DE MANRESA, S.A.”
Sr. Jordi Valls i Riera
Sr. Josep Camprubí i Duocastella
Sra. Montserrat Selga i Brunet
Sr. Josep M. Sala i Rovira
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta

JUNTA RECTORA DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ INTEGRAL
D’AIGÜES DE CATALUNYA
Sr. Jordi Valls i Riera
Sr. Josep Camprubí i Duocastella
Sr. Josep Alabern i Valentí.
COMISSIÓ LOCAL DE PROTECCIÓ CIVIL
Sr. Jordi Valls i Riera
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Sr. Alain Jordà i Pempelonne
COMITÉ D’EMERGÈNCIES DE LA COMISSIÓ LOCAL DE PROTECCIÓ
CIVIL
Director: Sr. Jordi Valls i Riera
Suplent: Sr. Alain Jordà i Pempelonne
PATRONAT DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA DE MANRESA
Sra. Rosa Argelaguet i Isanta
FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES
Sr. Jordi Valls i Riera
Sra. Rosa Argelaguet i Isanta
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
Sr. Xavier Rubio i Cano
Sra. Imma Torra i Bitlloch
Sra. Carina Rius i Díaz
PATRONAT DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT
Sra. Rosa Argelaguet i Isanta
PATRONAT DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’ESTUDIS EMPRESARIALS
Sra. Rosa Argelaguet i Isanta
ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DEL PLA DE BAGES
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DEL BAGES PER AL SANEJAMENT
Sr. Jordi Valls i Riera
Sra. Montserrat Selga i Brunet
Sr. Josep Camprubí i Duocastella
Sr. Josep M. Sala i Rovira

CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS
Consell Plenari:
Sr. Jordi Valls i Riera
Sr. Josep Camprubí i Duocastella
Sra. Anna Torres i Garcia
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
Sra. Montserrat Selga i Brunet
Sr. Xavier Rubio i Cano
Sr. Josep M. Sala i Rovira
Sr. Gregori Garcia i LLadó
Comissió Executiva:
Vice-Presidenta:
Vocal:

Sra. Montserrat Selga i Brunet (Delegació Alcalde)
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
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ASSOCIACIÓ CAMPUS ACTIU
Representant municipal a la Junta Directiva
Sra. Rosa Argelaguet i Isanta
XARXA UNIVERCITIES
Sra. Rosa Argelaguet i Isanta
Quart.- Punt 11.
DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS A ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Es designen els representants d'aquesta Corporació que han d'integrar els següents
òrgans de participació ciutadana:
Comissió Mixta de Circulació
President
Sots-President

Anna Torres i Garcia
Alain Jordà i Pempelonne

Consell Sectorial de Mobilitat
President
Vocal – Regidor PSC
Vocal – Regidor ERC
Regidor IC-V
Regidor CiU
Regidor PP
Regidor PSC

Anna Torres i Garcia
Alain Jordà i Pempelonne
Montserrat Selga i Brunet
Xavier Rubio i Cano
Gregori Garcia i Lladó
Xavier Javaloyes i Vilalta
Àngels Mas i Pintó"

A continuació, el secretari dóna compte de l'esmena d'addició presentada per l'alcalde
al dictamen, que, transcrita, diu el següent:
"Atès que en el dictamen inclòs en el punt 2 de l'apartat d'assumptes sobrevinguts de
l'ordre del dia de la sessió ordinària del Ple de al Corporació convocat per al dia 16 de
febrer de 2004, es procedeix, entre altres punts, a nomenar als representants
municipals al Consorci del Bages per a la gestió de residus.
Atès que s'ha detectat un error material en el sentit de no incloure un representant
municipal, la inclusió del qual havia estat aprovada per acord del Ple de la Corporació
de 20 d'octubre de 2003.
Atès que l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, disposa que les
Administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Per tot això, proposo que el Ple de la Corporació aprovi l'esmena següent:
Afegir en el punt 10 del dictamen inclòs a l'apartat 2 dels assumptes sobrevinguts de
l'ordre del dia, al senyor Xavier Javaloyes i Vilalta, com a component del Consorci del
Bages per a la Gestió de Residus, i que quedarà composat en la seva totalitat pels
membres corporatius designats en la forma següent:
CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS
Consell Plenari:
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Sr. Jordi Valls i Riera
Sr. Josep Camprubí i Duocastella
Sra. Anna Torres i García
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
Sra. Montserrat Selga i Brunet
Sr. Xavier Rubio i Cano
Sr. Josep Ma. Sala i Rovira
Sr. Gregori García i Lladó
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta
Comissió Executiva:
Vice-presidenta: Sra. Montserrat Selga i Brunet (Delegació Alcalde)
Vocal:
Sr. Alain Jordà i Pempelonne"
7.3

MODIFICAR
L'ACORD
PLENARI
SOBRE
DESIGNACIÓ
DE
REPRESENTANTS MUNICIPALS, DEL 27 DE JUNY DEL 2003 EN EL
SENTIT D'EXCLOURE AL SENYOR ALAIN JORDÀ I PEMPELONNE DEL
RÈGIM DE DEDICACIÓ PARCIAL DELS MEMBRES CORPORATIUS, I
INCLOURE A LA SENYORA ROSA ARGELAGUET I ISANTA EN EL RÈGIM
DE DEDICACIÓ PARCIAL.

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, del 16 de febrer del 2004, que,
transcrit, diu el següent:
"Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 27 de juny de 2003,
va adoptar, entre d’altres, l’acord sobre el règim de dedicacions i retribucions dels
membres corporatius d’aquest Ajuntament.
Atès que s’ha produït la baixa d’un regidor i la seva substitució legal per un altre
regidor electe, el que comporta la necessitat de remodelar les retribucions d’alguns
membres de la Corporació Municipal.
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 75 de la llei 7/85, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local; article 162.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei Municipal i de règim Local de
Catalunya; i amb l’article 13 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els
membres de les Corporacions Locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici
del seu càrrec, així com a percebre indemnitzacions en la quantia i condicions que
estableixi el Ple de la Corporació, en concepte d’assistències per la concurrència
efectiva a les sessions dels òrgans col.legiats dels quals formen part, inclosos els
organismes autònoms.
Aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació Municipal, l’adopció dels
següents:
ACORDS
Primer.- Modificar l’apartat tercer de l’acord adoptat pel Ple de la Corporació Municipal
de 27 de juny de 2003, en el sentit d’excloure al senyor Alain Jordà i Pempelonne del
règim de dedicació parcial dels membres corporatius, incloent al mateix temps a la
senyora Rosa Argelaguet i Isanta en el mateix punt referent als membres corporatius
amb dedicació parcial.
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Segon.- Modificar l’apartat primer del mateix acord en el sentit d’incloure al senyor
Jordà dins el règim de dedicació exclusiva dels regidors municipals, i que quedarà
redactat en la forma següent:
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Montserrat Mestres i Angla
Josep Camprubí i Duocastella
Anna Maria Torres i Garcia
Alain Jordà i Pempelonne
Ramon Fontdevila i Subirana
Ignasi Perramon i Carrió
Josep Lluis Gozalbo i Fuertes
Núria Sensat i Borràs
Xavier Rubio i Cano

Tercer.- Modificar l’apartat segon del mateix acord, que quedarà redactat en la forma
següent, un cop incorporat l’increment anual de l’IPC corresponent al present any
2004:
“Establir, a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves funcions
en règim de dedicació exclusiva, les retribucions que a continuació es relacionen, les
quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any
i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre:
a) Montserrat Mestres i Angla
Regidora d’Educació .........................................................

3.072,05 Euros mensuals bruts

b) Josep Camprubí i Duocastella
Tinent d’alcalde, regidor d’Hisenda i Promoció
Econòmica.........................................................................

3.400,51 Euros mensuals bruts

c) Anna Maria Torres i Garcia
Regidora de Via Pública.....................................................

3.072,05 Euros mensuals bruts

d) Alain Jordà i Pempelonne
Regidor de Presidència, Tecnologies de la Informació i la
Comunicació i Seguretat Ciutadana...................................

3.072,05 Euros mensuals bruts

e) Ramon Fontdevila i Subirana
Tinent d’alcalde, regidor de Cultura i Turisme...................

3.400,51 Euros mensuals bruts

f)

Ignasi Perramon i Carrió
Tinent d’alcalde, regidor d’Habitatge, Rehabilitació i
Activitats............................................................................

3.400,51 Euros mensuals bruts

g) Josep Lluis Gozalbo i Fuertes
Regidor d’Esports...............................................................

2.457,64 Euros mensuals bruts

h) Núria Sensat i Borràs
Tinent d’alcalde, regidora per a polítiques de la dona i
Participació Ciutadana.......................................................
i)

Xavier Rubio i Cano
Regidor d’Ocupació...........................................................

3.400,51 Euros mensuals bruts

2.457,64 Euros mensuals bruts

Quart.- Modificar l’apartat tercer de l’acord repetit, que quedarà redactat, un cop
introduït l’increment anual de l’IPC corresponent a l’any 2004, en la forma següent:
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Sr. Jordi Valls i Riera ..........................
Sra. Àngels Mas i Pintó .......................
Sr. José-Luis Irujo i Fatuarte ...............
Sra. Aida Guillaumet i Cornet .............
Sra. Rosa Argelaguet i Isanta .............
Sra. Montserrat Selga i Brunet ............

3.910,29 € bruts mensuals (95 % de dedicació)
1.700,26 € bruts mensuals (50 % de dedicació)
1.700,26 € bruts mensuals (50 % de dedicació)
2.720,04 € bruts mensuals (80 % de dedicació)
1.536,02 € bruts mensuals (50 % de dedicació)
2.457,64 € bruts mensuals (80 % de dedicació)

Establir que aquesta modificació tindrà efectes a partir del dia 1 de febrer de 2004,
excepte en el cas de la Sra. Rosa Argelaguet, en que tindrà efectes a partir del
moment de la seva presa de possessió com a Regidora de l’Ajuntament.
Cinquè.- Notificar aquest acord als portantveus dels diferents grups polítics municipals,
i als regidors afectats, fent-los constar que han estat designats per a desenvolupar el
seu càrrec en el règim determinat, i que s’entendrà acceptat aquest règim per l’afectat,
de no manifestar res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a la seva
notificació."
El senyor Irujo i Fatuarte diu, respecte al primer dictamen, que és la tercera o quarta
vegada que es modifica aquest acord, per diverses raons, i que en aquest cas es
proposa modificar-lo perquè la renúncia al càrrec del senyor Canongia ha obligat a
remodelar el Cartipàs municipal en diversos aspectes.
Explica que les modificacions fan referència bàsicament als grups polítics municipals, i,
en concret, en el grup municipal socialista, el seu portaveu passarà a ser ell mateix i la
portaveu suplent serà la regidora senyora Aida Guillaumet.
Diu que també es fan algunes redefinicions quant a les matèries de les competències
que afecten a algunes comissions informatives i que es produeixen canvis en la
composició de les comissions informatives.
Així, explica que en la Comissió Informativa de Serveis Centrals la regidora senyora
Aida Guillaumet serà membre titular i la regidora senyora Rosa Argelaguet serà
membre suplent; en la dels Serveis del Territori, serà membre titular el regidor senyor
Alain Jordà i membre suplent la regidora senyora Rosa Argelaguet; en la de Serveis a
les Persones, serà membre titular la regidora senyora Rosa Argelaguet i membre
suplent, el regidor senyor Alain Jordà; en la de Drets de Ciutadania, serà membre
titular la regidora senyora Rosa Argelaguet i membre suplent el regidor senyor Alain
Jordà; i en la d'Hisenda, seran membres titulars les regidores senyora Anna Torres i
senyora Montserrat Mestres i membres suplents la regidora senyora Rosa Argelaguet i
ell mateix.
Quant a la designació de representants municipals, diu que en els òrgans on era
representant el senyor Joan Canongia, com a regidor de l'Ajuntament de Manresa, que
són els següents: la Junta de la Sèquia, el Consell d'Administració de la societat
municipal Aigües de Manresa, SA i la Junta Rectora del Consorci per a la gestió
integral d'Aigües de Catalunya, el representant passarà a ser el regidor senyor Josep
Camprubí.
De la mateixa manera, diu que el regidor senyor Alain Jordà serà el representant de la
Comissió Local de Protecció Civil i del Comitè d'Emergències.
Continua dient que en tots els organismes o entitats relacionats amb el sector
universitari, com són el Patronat de la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya), la
FUB (Fundació Universitària del Bages), l'Escola Universitària de Ciències de la Salut,
l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials, l'Associació Campus Actiu i la Xarxa
Univercities, la representant serà la regidora senyora Rosa Argelaguet.
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Així mateix, informa que en l'Associació de Defensa Forestal del Pla de Bages,
assumirà la representació el regidor senyor Alain Jordà i que en la Mancomunitat de
Municipis de Bages per al Sanejament i en el Consorci per a la gestió de residus ho
serà el regidor senyor Josep Camprubí.
Comenta també que s'ha redactat una esmena d'addició al dictamen, per incloure-hi el
senyor Xavier Javaloyes, que ja formava part del Consorci del Bages per a la gestió de
residus, i que, per error, no hi figurava com a membre en el dictamen.
Explica, a continuació, el segon dictamen, respecte el qual diu que els canvis afecten
bàsicament a la exclusió del regidor senyor Alain Jordà del règim de dedicació parcial,
perquè passarà a ser inclòs en el de dedicació exclusiva dels regidors municipals, i a
la inclusió de la regidora senyora Rosa Argelaguet en el règim de dedicació parcial,
amb el 50 per 100 de dedicació.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens sobrevinguts número 7.2 i 7.3, un cop
introduïda l'esmena d'addició en el primer, s'aproven per 15 vots afirmatius (9 GMS, 2
GMICV-EA i 4 GMERC) i 9 abstencions (7 GMCiU i 2 GMPPC).
Per tant, esdevenen acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït.
7.4

RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE LES
SOCIETATS DEYSE, S.L. I LLOGUER DE PIANOS DE CONCERT, S.L., PER
IMPORT DE 1.807,28 EUROS, EN CONCEPTE DE NETEJA I LLOGUER,
RESPECTIVAMENT, AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DE LA VI FIRA
D'ARREL TRADICIONAL 2003.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, del 6 de febrer
del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"L'Ajuntament de Manresa, a través del Centre de Promoció de la Cultura Tradicional i
Popular de la Generalitat de Catalunya va contractar diversos serveis per al
desenvolupament de la VI FIRA D'ARREL TRADICIONAL 2003, que es celebrà a
Manresa els dies 31 d'octubre i 1 i 2 de novembre de 2003.
Així encomanà a DEYSE, S.L. la neteja realitzada pel concert de l'1 de novembre de
2003 i a LLOGUER DE PIANOS DE CONCERT, S.L. el lloguer de 2 pianos de 1/2 cua
per la Fundació Caixa Manresa i per la Sala Ciutat el dia 1 de novembre de 2003.
En conseqüència d'això, la regidoria de Cultura proposa al Ple de la Corporació
l'adopció del següent acord:
1r. Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret
Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre i 60.2 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor de l'entitat que a
continuació es relaciona pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei.
EMPRESA

CONCEPTE

EUROS

DEYSE, S.L.
CIF: B08383085

Neteja pel concert del dia 1-11-03

960,48

LLOGUER DE PIANOS
DE CONCERT, S.L.
CIF: B-61537775

Lloguer de 2 pianos
1/2
de cua el dia 1-11-03

846,80 "
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Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a
votació, el qual s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents, i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
7.5

MOCIÓ DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS, SOBRE LA POSSIBLE
UBICACIÓ D'UN CENTRE PENITENCIARI AL MUNICIPI VEÍ DE SANT JOAN
DE VILATORRADA.

El secretari dóna compte de la moció, del 16 de febrer del 2004, que, transcrita, diu el
següent:
"Els grups sotasignants manifestem que:
1. Expressem el desacord i rebuig rotund pel procediment utilitzat en la decisió
d’ubicació i compra dels terrenys de la zona de Les Torres, a Sant Joan de
Vilatorrada. Un procés que no va tenir en compte l’administració local i comarcal, ni
la societat civil del municipi directament afectat, dels geogràficament propers, ni
dels bagencs en general.
2. Considerem que la compra dels terrenys feta per INCASOL s’ha fet a preus molt
alts, atenent a la seva qualificació de rústics.
3. Constatem la no idoneïtat de la zona de Les Torres, un espai catalogat en clau
d’especial protecció de zones agrícoles pel PGOU de Sant Joan de Vilatorrada
aprovat per la Generalitat el mes de juny passat. Aquest espai és una de les peces
fonamentals del Pla de Bages, dins del corredor entre els dos grans rius de la
comarca, que cal protegir pels seus valors ecològics, agrícoles, forestals,
paisatgístics, tal com recullen el Pla de Paisatge impulsat pel Consell Comarcal del
Bages i la Declaració de l’Agulla, promoguda per la societat civil.
4. Manifestem que la compra de terrenys per a la possible ubicació de la presó en
l’indret de Les Torres, al centre del Pla de Bages, posa de manifest, la urgència del
debat sobre l’ordenació territorial d’aquesta zona i de la nostra comarca que s’ha
anat aplaçant repetidament. Mentre no s’elabori el Pla Director del Pla de Bages,
reclamem una moratòria en la decisió d’implantacions de fort impacte en el territori,
com ara la ubicació d’un equipament d’aquesta mena.
5. I considerem, finalment, la necessitat que es tingui en compte l’article 28.1.e del text
refós de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya (aprovat per decret legislatiu
2/2003, de 4 de novembre), el qual estableix que “correspon a les comarques
establir i coordinar, amb l’informe previ dels ajuntaments afectats, les
infraestructures, els serveis i les actuacions d’àmbit supramunicipal”.
Atès el que s’ha manifestat i davant l’anunci del Govern de la Generalitat que, en
poques setmanes, el Departament de Justícia presentarà un estudi d’idoneïtat del
projecte, els grups municipals sotasignants proposen al Ple de la Corporació l’adopció
dels següents acords:
1. Proposar al Govern de la Generalitat que es comprometi a la retirada d’aquest
projecte a la zona de Les Torres.
2. Proposar al Govern de la Generalitat que defineixi un nou marc de reforma global i
profunda de la política penitenciària, redactant un Pla d’Instal·lacions Penitenciàries
de Catalunya, instrument bàsic per poder aplicar sistemes efectius de reinserció
social. En aquest marc, considerem que s’ha de debatre la instal·lació de presons
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en diversos indrets de Catalunya d’acord amb uns criteris, de distribució territorial,
sobre el que cal arribar a consens polític i social.
3. Instar al Departament de Política Territorial de la Generalitat a accelerar la redacció
i aprovació del Pla Director Urbanístic del Pla de Bages i del Pla Territorial Parcial
de les Comarques Centrals.
4. Traslladar al Parlament de Catalunya els acords anteriors per aconseguir el màxim
consens de les forces polítiques i per possibilitar el més ampli debat social. Al
mateix temps, que impulsi la participació i implicació de les administracions locals
en tot el procés."
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que amb aquesta moció es demana clarament i
taxativament a la Generalitat de Catalunya que retiri el projecte d'instal.lació d'un
centre penitenciari en la zona adquirida per l'INCASOL (Institut Català del Sòl), per
diferents conductes, ja que s'està manifestant també de forma clara i contundent que
no és idònia la instal.lació d'un macrocentre d'aquestes característiques en la
Catalunya Central.
Creu que s'hauria d'analitzar perquè s'han adquirit els terrenys, perquè s'han comprat
en aquella zona, i quin és el valor econòmic que se'ls ha donat en una zona
considerada com a rústica.
Considera que no es pot permetre que el debat enterboleixi els desitjos i les
pretensions dels ciutadans i les ciutadanes de la comarca.
Creu que no es pot obviar la responsabilitat d'aquests actes, però tampoc es pot
entorpir l'efecte de la petició de retirada d'aquest projecte, com si això fos el més
important.
Diu que, per davant de tot, cal que el govern de la Generalitat de Catalunya concreti
quina política de centres penitenciaris vol aplicar i què vol fer, i és necessari també que
se sàpiga quins centres penitenciaris necessita el país i de quines dimensions i
característiques han de ser.
Considera que és una gosadia i una manca de respecte envers el Consell Comarcal
anunciar que s'instal·larà aquest centre a la comarca del Bages, abans que estigui
definida la política de centres penitenciaris a la qual ha fet referència.
Demana, doncs, a la Generalitat de Catalunya que defineixi el tipus de centre que vol
crear i la comarca del Bages analitzarà si el pot o el vol assumir.
Afirma que en aquest tema s'està aplicant una política de fets consumats, que ja va
començar amb l'adquisició dels terrenys, i opina que no es pot continuar amb aquesta
manera d'actuar.
Diu que el debat ha d'estar obert i ha de ser viu, però també ha de ser molt clar en
aquest sentit; per tant, malgrat que a la comarca del Bages alguns desitgin disposar
d'un centre penitenciari, molts ciutadans i ciutadanes que no el volen de cap de les
maneres, sentiment que queda clarament reflectit en aquesta moció.
La senyora Sensat i Borràs diu que sobre el tema de la presó hi ha un acord bàsic,
que és el més important.
Manifesta també que el fet que el Saló de Sessions sigui buit en aquest moment—
malgrat que ha de saber greu als membres corporatius, perquè es produeix sempre—
també indica que els ciutadans i ciutadanes han entès el missatge que totes les
organitzacions, mitjançant el Consell Comarcal i també individualment han anat
manifestant, que és un "No" a la presó en la zona de Les Torres, respecte el qual hi ha
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consens, en primer lloc, perquè es tracta d'una zona rústica i de l'únic espai del Pla de
Bages que és realment pla, i, en segon lloc, perquè el procés no s'ha fet bé.
Recorda als presents que el GMICV-EA ha reclamat, durant molts anys, que les coses
es facin d'una altra manera i que l'Administració sigui més transparent i expliqui i
comparteixi les coses.
Diu, al respecte, que en la mesura que el govern tripartit ha arribat a la Generalitat de
Catalunya i s'ha trobat amb la situació que s'havien comprat els terrenys i que hi ha un
projecte sobre la taula, referent a la construcció d'un centre penitenciari, amb unes
característiques determinades, el GMICV-EA creu que cal que aquell govern compleixi
els seus compromisos d'estudiar el projecte, donar una primera resposta consistent en
dir "No" a la zona de Les Torres—cosa que es demana que faci amb la màxima
celeritat—i exposar, a mitjà termini, quin és el seu model de política penitenciària per al
país.
Manifesta també que tots són conscients del perill i les dinàmiques que s'han generat, i
fa referència a la plataforma que s'ha creat legítimament, comprensiblement i
lògicament, ja que cap ciutadà ni ciutadana vol una presó a prop de casa seva, tant si
és en la zona de Les Torres com en qualsevol altra; però creu que això no pot fer-los
obviar un fet important: s'està parlant dels presos i les preses del nostre país, els
quals, malgrat que pertanyin a un col·lectiu silenciós i sense a penes capacitat
d'exposar les seves necessitats, cal tenir-los en compte quan es diu "No" a la presó—
no en el cas d'instal.lar-la en la zona de Les Torres—sinó quan es pot caure en el perill
de fer generalitzacions.
Exposa que l'any 2002 a Catalunya hi havia 8.179 reclusos i recluses i que només 574
d'ells—que suposa el 7 per 100 del total de la població penitenciària—s'està
beneficiant de mesures alternatives a la presó, com són les sortides, entre d'altres.
Continua dient que el 80 per 100 d'aquestes mesures penals alternatives s'estan fent
en aquest moment des d'un únic jutjat penal, cosa que significa que la resta de jutjats
no estan aplicant la llei, malgrat que aquesta sigui la mateixa per a aquest únic jutjat
que per a la resta.
Comenta que, segons les dades de què disposa el sindicat Comissions Obreres,
corresponents a l'any 2003, tots els centres penitenciaris estan sobredimensionats, i
en cita alguns exemples: el de Quatre camins té capacitat per a 950 persones i n'hi ha
1.210; el de Brians, per a 1.100 i n'hi ha 1.290; el de Dones, per a 360 i n'hi ha 448; el
de Joves, per a 200 i n'hi ha 446; el de la Model, per a 700 i n'hi ha 1.980; el de
Ponent, per a 570 i n'hi ha 946; el de Tarragona, per a 200 i n'hi ha 293; el de
Figueres, per a 150 i n'hi ha 190; i el de Girona, per a 100 i n'hi ha 143.
Afegeix que, a més, en molts casos estan barrejades les persones que ja tenen una
condemna ferma, i per tant, segons el tipus de condemna que tinguin, han d'estar
tancades, amb les que estan pendents de judici.
Diu que aquesta és la realitat del nostre país i que és evident que cal fer-hi una reflexió
profunda, perquè el primer que ens hauria de preocupar és que aquestes persones,
malgrat que estiguin encarcerades, han de viure amb la mateixa dignitat que tots els
ciutadans i ciutadanes que són fora de les presons.
Afirma que aquest és un primer dret fonamental que en aquest moment el nostre país
no està garantint en cap de les presons.
Manifesta també que, si es vol tenir un model real, que pugui afavorir la inserció, cal
crear un model penitenciari, amb unes mesures físiques, estructurals i de cabuda molt
més raonables, que tendeixi a reduir els centres en lloc de fer macroequipaments, com
el que estava previst a Les Torres; cal pensar també en la necessitat de crear centres
oberts terapèutics; i és necessari tenir molt en compte els habitatges d'acollida per a
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les dones preses, que tenen fills i filles i que, malauradament, perden la potestat i la
capacitat d'exercir el seu dret a ser mares, que no haurien de perdre pel fet de no estar
en llibertat, però que en aquest moment no poden exercir.
Creu que les organitzacions polítiques tenen l'obligació de tenir en compte aquests
aspectes i d'explicar-los als ciutadans i ciutadanes, perquè és la realitat que vivim.
Afegeix que, si es van aprovant lleis com les actuals i, cada vegada més, anar a la
presó serà com pujar al metro, segurament cal fer un replantejament forçós.
Diu que, per tot això, el GMICV-EA reitera el seu "No" a la presó en la zona de Les
Torres; torna a demanar a la Generalitat de Catalunya que respongui ràpidament a
aquest aspecte concret i també que expliqui el seu model penitenciari per al conjunt
del país, quines necessitats reals hi ha, i quina és la seva proposta d'ubicació dels
centres penitenciaris en el territori o en el conjunt del Principat.
Comenta que el fet que el govern de la Generalitat de Catalunya estigui integrat per
partits polítics coincidents amb els municipals, pot provocar que alguns pensin que
això provocarà la renúncia a les conviccions o la reducció de les energies dels
representants municipals que coincideixen en les carteres. Diu, al respecte, que si la
Generalitat de Catalunya no retira el projecte de Les Torres, sens dubte, el GMICV-EA
també estarà en la Plataforma, però, mentre això no sigui cert, considera que cal donar
tot el suport que es pugui a la Plataforma, però, alhora, ser molt curós amb les
expressions que es diuen, perquè no es pot negar la realitat: en aquest país,
malauradament, es necessiten presons i, per tant, cal que tots plegats continuïn
treballant conjuntament, per aconseguir que la Generalitat de Catalunya doni aquesta
resposta, el més ràpidament possible, a aquesta realitat.
El senyor Fontdevila i Subirana diu que ja fa dies que aquest debat recorre el Bages,
sota la pregunta de si es construirà una presó, cosa que és important, perquè desperta
el desig de participació i, per tant, la gent s'autoorganitza i manifesta idees, criteris o
posicionaments. Diu, però que aquest debat i aquesta proposta, malauradament, no
han nascut bé, ja que les formes han traït els continguts i han generat, d'entrada, un
rebuig frontal.
Comenta que aquest és el problema que provoquen els debat que no tenen continguts
gaire pedagògics.
Explica que el GMERC n'ha parlat molt i sovint i creu que, malgrat que aquest debat
fàcilment l'apassionaria, cal treballar-lo i defensar-lo des de l'argumentació i els criteris.
En aquest sentit, manifesta que hi ha aspectes que s'han de replantejar, i, en aquest
cas, quan es parla d'ubicar un centre penitenciari per a 1.400 reclusos, en la finca de
Les Torres del Bages, situat en el terme municipal de Sant Joan de Vilatorrada, creu
que és un ingredient a posar en dubte i en crisi, per les raons que ha recollit el Consell
Comarcal i, posteriorment, l'Ajuntament de Manresa en aquest document.
Exposa les raons, que són les següents: en aquest moment encara estem pendents de
saber com s'organitzarà el territori del Pla de Bages, abans d'entrar en la hipotètica
dinàmica de requalificar terrenys, que actualment són rústics i, per tant, no
urbanitzables.
Continua dient que també està pendent de definir el model penitenciari del nostre país,
i diu al respecte, que Esquerra Republicana de Catalunya deia en el seu programa
electoral que era partidària de crear centres penitenciaris que afavorissin la reinserció
dels reclusos i que no suposessin impactes greus per al territori, per tant, centres
propers, adaptats a les necessitats de cada regió.
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Afirma que les dades del sindicat Comissions Obreres que ha exposat la senyora
Sensat, relatives a la situació dels centres penitenciaris a Catalunya, són il·lustratives
de com s'ha deixat deteriorar el model penitenciari i de les urgències que es plantegen.
Diu que li agradaria que l'INCASOL expliqués la causa per la qual va comprar aquella
finca a un preu molt per sobre de l'habitual en terrenys qualificats com a sòl rústic.
Manifesta que el GMERC comparteix clarament les propostes incloses en aquesta
moció conjunta, ja que creu que és especialment important demanar que la Generalitat
de Catalunya acceleri la redacció i l'aprovació del Pla director urbanístic del Pla de
Bages. Diu que li agradaria que fins que no s'aprovi aquest Pla hi hagi una moratòria
en tot el Pla de Bages, per a noves implantacions que signifiquessin requalificacions
del sòl, que té valor rústic i, per tant, no urbanitzable.
Continua dient que el GMERC desitja que el nou govern de la Generalitat de
Catalunya expliqui quin és el model penitenciari que pretén obtenir, i que es protegeixi
la finca de Les Torres del Bages en el sentit de no donar-li aquest ús ni d'altres, sinó
deixar-la com a un dels paratges verges i amb més valor ecològic del Pla de Bages.
Creu que, a més de tot això, tampoc es poden obviar altres àmbits, ja que està
convençut que no n'hi ha prou amb la manifestació genèrica que no volem presons,
que podria pecar de simplista, sinó que això ha de ser el resultat d'un debat ordenat,
desapassionat i amb arguments.
Manifesta que no s'oposen a la construcció de presons, ja que són equipaments
necessaris per al funcionament de la nostra societat, sinó que estarien en contra
d'instal.lar qualsevol presó d'aquestes dimensions que es volgués construir en la finca
de Les Torres del Bages, sense haver elaborat prèviament un model penitenciari clar.
Diu, però, que això no els estalvia que aquests exercicis de participació que generen
els debats siguin el més ordenats possible i manifesta que no es pot obviar el fet que
no es volen presons.
Afirma que, malauradament, calen presons, com a fórmula necessària en el sistema
actual, però li agradaria que, juntament amb manifestacions d'aquesta rotunditat, el
govern de la Generalitat de Catalunya sabés trobar cada vegada més recursos per a
l'educació, els programes de benestar social i els d'igualtat, que poden permetre no un
horitzó on la població penitenciària es preveu que creixerà al ritme que ho està fent,
sinó un altre horitzó social.
Acaba la seva exposició anunciant que el GMERC s'afegeix a aquesta proposició, tal
com ho va fer en el Consell Comarcal, amb el desig de continuar aprofundint en les
necessitats i les possibilitats de tenir un equipament penitenciari també en el nostre
territori.
El senyor Vives i Portell diu que per al GMCiU és important parlar de la presó en
aquest indret de la comarca i, fins i tot, fer una reflexió que vagi més enllà, com ho han
fet els qui l'han precedit en la paraula, en relació amb l'actual sistema penitenciari, amb
el mapa penitenciari de Catalunya, amb les mesures de reinserció social i amb les
necessitats reals que tenim com a col.lectivitat.
Creu que és important que s'hagi consensuat aquest document a l'Ajuntament de
Manresa, que es voti a favor i que es faci públic, perquè s'ha "encès l'alarma" des de
fa molts dies.
Dóna la raó a la senyora Sensat en l'afirmació que s'ha creat una Plataforma
ciutadana, que té tota la legitimitat del món, com d'altres que s'han constituït, per
aquest motiu i per d'altres.
Diu, però, que és evident que si es creen Plataformes ciutadanes és perquè hi ha
alguna manca de resposta, per part de tots plegats—i no pretén acusar als uns o als
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altres—sinó que la gent busca respostes a un gran interrogant, que tenen al damunt i
que els amenaça o, com a mínim, se senten amenaçats per aquest interrogant.
En aquest sentit, diu que, en aquest moment, la gent de la comarca del Bages,
sobretot, la d'una zona concreta, sent una certa amenaça sobre el seu benestar.
Indica, com a probable causa d'aquest fet, que, en general, tots plegats no han estat
capaços d'informar i de desincentivar o desconnectar els "llums d'alarma" i de fer el
que ha dit abans el senyor Fontdevila—que li ha semblat molt interessant: argumentar
i tenir un debat serè sobre una qüestió, que sempre genera polèmica i que sovint es
percep d'una manera molt negativa, cosa que és molt normal i tradicional.
Subratllat, per tant, la importància de fer públic avui als ciutadans de Manresa i als de
la comarca del Bages que aquest Ajuntament té un posicionament clar i sense fissures
en relació amb aquest particular.
Aclareix que, quan parla d'un posicionament clar, no es refereix a un posicionament
que no admeti el debat, que sigui absolutament tancat i que digui No a tot, sinó que és
un No a la presó en un indret concret i amb unes condicions i un model determinats.
Diu també que està disposat a consensuar, parlar, debatre, reflexionar i veure si
realment és necessària aquesta presó en la comarca del Bages, i, si és així, en quin
lloc s'ha d'ubicar. Tot això, però, després d'haver fet un procés de debat, de consens,
de consulta i també de participació, en aquest cas, per part de les Administracions
locals: els ajuntaments afectats, el Consell Comarcal i, en definitiva, aquelles que
vetllen, d'una manera més directa, per la qualitat de vida de la gent i del seu territori.
Comenta que, segurament s'hauria pogut ajornar aquesta moció per a més endavant,
però, després que ho hagin discutit llargament tots els grups durant les darreres hores,
han considerat que era important donar avui un missatge transparent i una informació
clara respecte el que desitgen i cap on volen anar.
Fa notar la responsabilitat que tenen tots els grups respecte a aquesta qüestió, en el
procés que s'ha seguit i en la reacció que s'ha produït posteriorment—tant si són d'un
color com d'un altre—i assumeix la que li correspon al seu grup, ja que creu que els
primers desinformats han estat els que són presents a la Sala, com també d'altres que
no hi són.
Creu que això no ha estat bo, perquè no han sigut ràpids i cal que ho admetin. Aclareix
que no es refereix al Consistori, sinó a les persones que, d'una manera o d'una altra,
han hagut de reaccionar davant d'una situació determinada, en primer lloc, amb la
seva gestació i, posteriorment, amb la presa de decisions, quan s'han trobat amb un
problema sobre la taula i amb un interrogant molt gran sobre la població.
Manifesta que és bo que ara que encara hi són a temps, els membres corporatius,
sobre el territori, reprenguin el debat i el resituïn, a fi de poder dir a tothom que poden
estar tranquils, perquè ells tenen clar el que volen i cap on volen anar.
Afegeix que els membres del Ple, a més de ser representants polítics, amb opcions
polítiques determinades, a les quals lògicament no hi renuncien, en aquest cas són,
sobretot, representants del territori.
Diu que no parla en nom de tothom, perquè cadascú té el seu posicionament, però
afirma que el més important per al GMCiU és defensar avui un criteri que vagi, fins i
tot, més enllà de les seves sigles, perquè considera que aquesta qüestió va molt més
enllà d'això, no és un tema per fer-ne un casus beli entre els grups municipals, sinó un
tema realment de pes, que afecta profundament al sentiment i, sobretot, al benestar de
la gent.
Creu que, si s'enfoca d'aquesta manera i, a més, es dóna als ciutadans una visió
d'unitat, de consens i de tenir clar el que es desitja, poden donar tranquil.litat o, com a
mínim, calmar una mica els ànims i reconduir el debat cap als arguments.
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Diu que s'està manifestant que el lloc on es pretén ubicar el centre penitenciari no és
l'adequat i que no es vol la construcció d'un centre per a 1.500 reclusos, ja que una
presó amb tanta capacitat és una bajanada. Afegeix que aquell a qui se li acudeixi avui
dia construir un centre penitenciari amb capacitat per a 1.500 persones, demostra que
no té sentit de la responsabilitat. Aclareix que ho diu amb coneixement de causa, ja
que, qui hagi hagut de visitar una presó freqüentment, qualsevol que sigui el motiu de
la visita, i hagi anat a un centre penitenciari superpoblat, haurà vist la feina que tenen
les persones que hi treballen, per intentar aconseguir la reinserció social dels interns,
ja que també cal pensar en ells. En el mateix sentit, diu que s'ha de tenir en compte
quina és la finalitat última d'aquest sistema que, fins al moment present, deu ser el
menys dolent que la societat ha sabut trobar.
Afirma, així mateix, que la privació de la llibertat ha de ser la ràtio última de la justícia,
no la primera.
Diu que, a banda d'aquests plantejaments filosòfics, al GMCiU li sembla que això és
important i, per tant, també ho és que tinguin la capacitat d'anar units i de fer un
plantejament transparent, sense crispació, però contundent, amb les persones, amb
els estaments i, en aquest cas, amb l'Administració, que ha de prendre decisions sobre
aquest tema.
Creu que és bo que es vagi de pressa, però sense córrer, ja que és realment urgent
que Catalunya disposi d'un mapa penitenciari clar i definit i es tingui clar quin és el
model que es vol, però no és bo anar esverats. Afegeix que el fet que hi hagi una
necessitat peremptòria, que queda demostrada amb les dades recollides pel sindicat
Comissions Obreres, que ha explicat la regidora senyora Sensat, no pot ser el motiu
de crear un centre penitenciari a qualsevol indret i preu, i de la forma que sigui.
Diu que això és el principi de la fi del model i del que ha de ser la racionalització
d'aquest sistema.
Manifesta, però, que cal ser clars i contundents en aquest tema, sense crispació, però
amb claredat i dient que es vol aquesta moratòria, per poder tenir les coses clares i, un
cop estiguin clares, s'estarà disposat a parlar de tot.
Abunda en l'argument dient que a ningú li agrada tenir al costat de casa seva un
abocador, una planta de reciclatge, una depuradora o una presó, però tots reconeixen,
finalment, que tot això és indispensable, perquè la nostra societat funcioni al nivell que
es desitja. Diu que cal ser-ne conscients i que d'aquesta consciència se n'ha de fer
partícip a tota la societat i, en aquest cas, també a les persones que es veuen
amenaçades per la construcció de la presó.
Creu que la reacció que s'ha produït ha estat conseqüència d'una certa desinformació i
de la manca de capacitat de tots plegats.
Insisteix en la necessitat de reconduir aquest tema i espera que amb l'aprovació
d'aquesta moció, si més no, els ciutadans de Manresa i, per extensió, els de la
comarca del Bages, puguin tenir la tranquil.litat que els membres corporatius
defensaran el que consideren que han de defensar i també l'interès col·lectiu.
El senyor Irujo i Fatuarte diu que com que aquesta moció l'han presentat els cinc
grups municipals que integren l'Ajuntament, segurament serà redundant en la seva
explicació.
Manifesta, a continuació, que el GMS, de forma molt concloent, inequívoca i rotunda,
també expressa la seva posició absolutament contrària a la ubicació d'un centre
penitenciari en la zona de Les Torres del Bages.
Diu que els motius s'han exposat i estan clarament reflectits a la part expositiva de la
moció i, per tant, no s'estendrà al respecte, però considera que el procediment emprat
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per intentar ubicar un centre penitenciari en aquell indret no ha estat la millor fórmula
per presentar a la societat i als seus legítims representants (el Consell Comarcal i els
municipis més afectats) una proposta d'aquest tipus.
Comenta que els centres penitenciaris són equipaments necessaris, però que tenen un
impacte sobre la població i sobre el territori concret on es pretenen ubicar, degut a les
seves característiques especials.
Creu que el procediment que s'ha seguit i que s'han trobat—com qui es troba un bolet,
quan passeja pel bosc—ha estat un dels motius d'aquesta reacció dels ciutadans.
Respecte al diagnòstic que ha donat el senyor Vives, consistent en la manca de
resposta, diu que ell més aviat el centraria en el procediment que s'ha seguit, en el
sentit que s'ha produït manca d'informació, de transparència i de mètode, en definitiva,
manca de planificació en la construcció d'equipaments en polítiques determinades. En
aquest sentit, diu que avui es tracta de política penitenciària i que en altres ocasions es
tractarà d'altres equipaments.
Considera, per tant, que la peça clau d'aquesta moció és que el govern de la
Generalitat de Catalunya ha d'elaborar un pla d'institucions penitenciàries, que no
només defineixi les ubicacions geogràfiques, sinó que també faci referència al model
que l'actual govern autonòmic pretén dur a terme al respecte.
Diu que la massificació que hi ha en els centres penitenciaris de Catalunya és una
realitat insuportable, perquè està provocant una perversió del sistema penitenciari,
respecte a la finalitat que té la privació de llibertat d'unes persones determinades, i que
hauria de provocar una profunda reflexió col.lectiva. Afegeix que aquesta massificació
també és insostenible, perquè produeix una absoluta distorsió, per una banda, sobre el
treball dels funcionaris, que han d'intentar aconseguir la reinserció; i, per una altra
banda, sobre la dignitat de les persones, les quals, malgrat que estiguin privades de
llibertat, no han perdut cap dels drets que defineixen la dignitat humana.
Diu que, tenint en compte aquestes consideracions, la Generalitat de Catalunya no pot
donar una resposta que no sigui la presentació d'un pla que defineixi el model de
política penitenciària que pretén obtenir per a Catalunya i, un cop s'hagi presentat
aquest Pla, basat en tota una sèrie d'estudis, detalls i dades, la funció dels
responsables polítics serà actuar d'acord amb el que s'està demanant. En aquest
sentit, diu que si demanen que hi hagi diàleg i concertació política i social, cal que
estiguin oberts a exercir aquesta responsabilitat i capacitat de reflexió i de debat
serè—com ja s'ha dit en alguna altra intervenció.
Diu, però, que per aconseguir que es produeixi un debat serè, cal que l'Administració
responsable plantegi tot un seguit d'informacions de la que no disposa en aquest
moment.
Manifesta que aquesta és la postura del GMS i creu que una cosa que també hauria
de fer el govern de la Generalitat de Catalunya, i que queda reflectida en la moció, és
accelerar la redacció i aprovació del Pla director urbanístic del Bages, com a eina
d'ordenació territorial per a la comarca del Bages, que s'ha ajornat reiteradament.
Comenta que en aquesta moció es fa èmfasi en la necessitat de disposar d'aquesta
eina, que hauria permès rebutjar, no només amb arguments com els que s'han
exposat en aquesta sessió, sinó també amb d'altres de molt més pes jurídic, la
probable ubicació de la presó en aquell indret.
Manifesta la satisfacció del GMS pel fet que tots els grups municipals de l'Ajuntament
de Manresa facin una demostració palpable del seu posicionament clar i rotund, i
demana al govern de la Generalitat de Catalunya que doni resposta a aquestes
peticions.
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L'alcalde diu que en la moció s'expressa clarament i taxativament el desacord amb la
ubicació del centre penitenciari en la zona de Les Torres del Bages i, com s'ha dit en
diferents intervencions d'aquesta sessió, és discutible i, fins i tot, pot arribar a ser una
bajanada, que es construeixi un centre penitenciari amb capacitat per a 1.500
persones.
Afirma, però, que també és inacceptable, com s'ha fet palès en aquest debat, acceptar
d'una forma conformista la realitat penitenciària d'aquest país.
Comparteix la idea manifestada per alguns membres corporatius, referent a que
aquest debat ha d'anar més enllà de les sigles, i creu que els membres del Ple, dins de
l'àmbit territorial de la seva competència, que és el municipi, tenen, entre les seves
obligacions, la de defensar el territori.
Afirma, però, que tampoc es poden excloure d'un debat social que hi és i que és palès
i punyent.
Creu que és bo que els grups municipals es pronunciïn clarament i que es faci un
debat serè, com també ho és que el debat territorial s'acompanyi, en bona part, del
debat social—com s'ha fet en aquesta sessió d'una forma constructiva—a fi d'analitzar
el que implica per a un territori i per a un país tenir una situació penitenciària com
l'actual, amb tots els "serells" que hi poden haver en aquesta discussió.
Sotmesa a votació la moció, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
8.

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS

8.1

PREGUNTA DEL GMCIU, SOBRE EL NOMENAMENT DEL NOU CÀRREC
DE CAP D'EDICIONS DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA.

El secretari dóna compte de la pregunta, que, transcrita, diu el següent:
"1) Si ens poden confirmar el nomenament del senyor Jordi Torra com a cap
d'Edicions de l'Ajuntament de Manresa.
1.1) Si aquest nomenament no s'ha realitzat, com és que el nom del senyor Torra
figura ja en les llistes de distribució de correus electrònics de l'Ajuntament de
Manresa.
2)

Perquè es va abstenir el Grup d'Iniciativa-Verds, Esquerra Alternativa en el darrer
Ple ordinari, celebrat el passat 19 de gener on es va posar a votació la creació de
la plaça de cap d'Edicions de l'Ajuntament de Manresa."

El senyor Irujo i Fatuarte respon al primer apartat de la pregunta recordant que en la
sessió plenària del mes de gener es va aprovar la creació d'una plaça de personal de
confiança corresponent al cap d'Edicions i que en aquell moment, tant en la Comissió
Informativa, com en la sessió plenària, es va explicar que una cosa era la creació de la
plaça i una altra, el nomenament per ocupar aquest càrrec.
Informa que el nomenament s'ha fet avui mateix i, per tant, ja consta que el senyor
Jordi Torras Oliveres treballa a càrrec del Pressupost municipal, amb la plaça que
ocupa com a càrrec de confiança de cap d'Edicions.
La senyora Sensat i Borràs respon al segon apartat de la pregunta dient que
l'abstenció del GMICV-EA respon a la no coincidència amb els companys i companyes
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de govern pel que fa a la idoneïtat i necessitat de crear aquesta plaça, i a la forma en
què s'ha fet.
Un cop tractats tots els assumptes, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les 22 hores i
15 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 número ............... i
correlativament fins el ............
El secretari general accidental

Vist i plau
L’alcalde
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