Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 15
d’octubre del 2001. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es
relacionen, per celebrar la sessió número 10 del Ple de la Corporació, amb
caràcter ordinari, en primera convocatòria.
ASSISTENTS
Alcalde-president
Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera
Tinents d'alcalde
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Joaquim García i Comas
Ramon Fontdevila i Subirana
Joan Canongia i Gerona
José Luis Irujo i Fatuarte
Josep Ramon Mora i Villamate
Francesc Caballo i Molina
Ignasi Perramon i Carrió

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

Montserrat Pons i Vallès
Aida Guillaumet i Cornet
Josep Camprubí i Duocastella
Josep Empez i García
Anna Torres i García
Alain Jordà i Pempelonne
Montserrat Selga i Brunet
Francesc de Puig i Viladrich
Antoni Llobet i Mercadé
Maria Mercè Rosich i Vilaró
Josep Maria Subirana i Casas
Maria Rosa Riera i Monserrat
Josep Maria Sala i Rovira
Josep Vives i Portell
Rosa Maria Carné i Barnaus
Xavier Javaloyes i Vilalta
Carina Rius i Díaz

Secretari general accidental
Sr.

Lluís Granero i Vilarasau

Interventor
Sr.

Josep Trullàs i Flotats

El president obre la sessió a les 20 hores i 5 minuts del vespre, i, un cop
comprovat el quòrum d’assistència necessari perquè pugui ser iniciada, s’entra
tot seguit en el coneixement dels assumptes compresos a l’ordre del dia que
s’especifica a continuació:
1.

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Es pregunta si cap membre de la Corporació ha de formular alguna observació
a l’acta de la sessió ordinària del 17 de setembre del 2001, la còpia de la qual
s’ha distribuït juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió.
Donat que no es formula cap observació en relació amb seu contingut, es
considera i es declara aprovada, per unanimitat dels 24 membres presents,
l’acta de la sessió corresponent al 17 de setembre del 2001.
2.

QÜESTIONS PRÈVIES

2.1

CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE
LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA
COMISSIÓ DE GOVERN EN LES SEVES SESSIONS NÚM. 37, 38, 39 I 40,
CORRESPONENTS ALS DIES 10, 17 I 24 DE SETEMBRE I 1 D’OCTUBRE
DEL 2001, RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES
D’AQUESTES SESSIONS S’HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS
PARTITS POLÍTICS, EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2.A) DE LA LLEI
7/1985, DE 2 D'ABRIL I ELS ART. 104 I 113.1.B) DEL RD 2568/86, DE 28
DE NOVEMBRE.

Per assentiment dels presents, queden assabentats del contingut dels acords
adoptats per la Comissió de Govern en les seves sessions núm. 37, 38, 39 i 40,
corresponents als dies 10, 17 i 24 de setembre i 1 d’octubre del 2001,
respectivament, pel repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha
efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la
Llei 7/85, de 2 d’abril i els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 2568/86, de 28 de
novembre.
2.2

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

Es posen a disposició dels regidors i regidores els decrets dictats per l’Il.lm.
senyor alcalde-president i els seus delegats, des de l’anterior donació de
compte, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles
42 i 104 del RD 2.568/86, de 28 de novembre.
2.3

DONAR COMPTE DELS ESCRITS DEL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE
CATALUNYA I DEL PORTAVEU DEL GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTES – CIUTADANS PEL CANVI, PELS QUALS JUSTIFIQUEN
RECEPCIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PEL PLE SOBRE EL CONSUM DE
PRODUCTES ETIQUETATS EN CATALÀ.
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El secretari dóna compte dels escrits del senyor Joan Rigol i Roig, del 7 de
setembre del 2001, i del senyor Joaquim Nadal i Farreras, del 14 de setembre
del 2001.
2.4

DONAR COMPTE DELS ESCRITS DEL PRESIDENT DEL PARLAMENT
DE CATALUNYA, DEL GABINET DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT,
DEL CONSELLER DE CULTURA, DELS GRUPS PARLAMENTARIS
SOCIALISTES – CIUTADANS PEL CANVI I CONVERGÈNCIA I UNIÓ I DEL
MINISTERIO DE PRESIDENCIA, PELS QUALS JUSTIFIQUEN RECEPCIÓ
DE L’ACORD ADOPTAT PEL PLE SOBRE LA CAMPANYA “SEGELLS
PLURALS”.

El secretari dóna compte dels escrits del senyor Joan Rigol i Roig, del 14 de
setembre del 2001; de la senyora Mercè del Rio, del 4 de setembre del 2001;
del senyor Jordi Vilajoana i Rovira, del 18 de setembre del 2001; del senyor
Joaquim Nadal i Farreras, del 14 de setembre del 2001; del senyor Ramon
Camp i Batalla, del 14 de setembre del 2001; i de la senyora Dolores de la
Fuente Vázquez, subsecretària del Ministerio de la Presidencia.
2.5

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 5 DE SETEMBRE DE
2001, SOBRE REVOCACIÓ DE LA DELEGACIÓ CONFERIDA PER
DECRET D’ALCALDIA DE 20 DE JULIOL DE 1999 AL REGIDOR
DELEGAT D’HISENDA, SENYOR EDUARDO TEIXEIRO MACIPE.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
“Atesa la sol.licitud efectuada pel regidor delegat Sr. Eduard Teixeiro i Macipe,
que li sigui atorgada la dimissió irrevocable dels seus càrrecs municipals.
Atès que això fa que des d'aquesta Alcaldia es consideri convenient procedir a
la revocació de les atribucions que li varen ser delegades per Decret d'Alcaldia
de 20 de juliol de 1999.
Atès que l'article 13.6 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
disposa que la delegació serà revocable en qualsevol moment per l'òrgan que
l'hagi conferida, i en el mateix sentit, l'article 116 del RD 2.586/1986, de 28 de
novembre, que aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Corporacions Locals.
L'Alcalde-President, en ús de les atribucions que tinc legalment conferides,
HE RESOLT
1.- REVOCAR la delegació conferida per Decret de l'Alcaldia de 20 de juliol de
1999, en concret el punt 4.1, a través del qual es delegaven les atribucions en
el regidor delegat d'Hisenda, i per tant es deixa sense efecte, així com
qualsevol altra previsió del Decret esmentat que afecti la concreta delegació
que es revoca. Aquesta revocació tindrà efecte a partir de la data d'avui.
2.- DONAR COMPTE d'aquesta Resolució al Ple de la Corporació.”
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2.6

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 13 DE SETEMBRE
DE 2001, SOBRE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA A L’AGENT DE
LA POLICIA LOCAL NÚM. 420 PER TAL DE RECLAMAR LA
RESPONSABILITAT CIVIL DERIVADA DE LES LESIONS QUE LI VA
CAUSAR LA PERSONA QUE VA DETENIR, I AL SENYOR CARLES
ARTEAGA LOZANO, PER LES LESIONS SOFERTES QUAN VA SER
OBJECTE D’UN ROBATORI AMB VIOLÈNCIA.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
“Vista la compareixença realitzada a la Comissaria Local del Cuerpo Nacional
de Policia el dia 09-07-1999, en la qual l'agent de la Policia Local número 420
va resultar amb lesions produïdes durant l'actuació policial realitzada a la Plaça
Sant Ignasi de Manresa, per un comunicat rebut sobre robatori amb violència.
Vista la cèdula de citació tramesa al Sr. Carlos Arteaga Lozano pel Jutjat
d'Instrucció número 4 de Manresa, diligències prèvies 667/2001, per tal que
comparegui davant d'aquell Jutjat amb l'objecte de prestar declaració en
qualitat de perjudicat i ser visitat pel metge forense respecte de les lesions
sofertes el dia 9-7-2001, per un intent de robatori amb violència que va patir
mentre passava per la Plaça de Sant Ignasi, quan es dirigia a treballar.
Atès el que disposa l'article 41 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de Policies
Locals de Catalunya, en el sentit que les corporacions locals han de garantir la
defensa jurídica necessària a llurs policies locals en les causes judicials que se
segueixen contra aquests com a conseqüència d’actuacions dutes a terme en
l’exercici de llurs funcions.
Atès que segons la compareixença esmentades, l’agent de la policia local
número 420, va resultar amb lesions que poden generar una responsabilitat
civil al seu favor, derivada de l’article 116.1 del Codi Penal de 1995.
Atès que els articles 109 i 110 de la LECr estableixen el dret dels perjudicats
pel dany causat per un fet punible de mostrar-se part en la causa i reclamar la
indemnització corresponent per responsabilitat.
Atès l'informe emès pel lletrat, cap de la unitat dels Serveis Jurídics i
d'Assessorament, que informa favorablement la prestació d'assistència a
l'agent de la Policia Local número 420, però negativament la prestació
d'assistència i la designa de lletrat municipal al Sr. Carlos Arteaga Lozano,
perquè no existeix el títol legal habilitant necessari per destinar els mitjans
públics locals a la seva assistència jurídica i defensa, tenint en compte que
totes les disposicions que regulen aquest dret exigeixen, com a requisit comú,
que el conflicte es derivi de la prestació del servei i, en el cas de la policia local,
que sigui conseqüència d'actuacions realitzades en l'exercici de llurs funcions,
tant a la normativa reguladora: article 41 de la Llei 16/1991,de Policies Locals;
article 42.g) del Reglament de la Policia Local de Manresa; article 43 dels
Acords sobre condicions econòmiques, socials i de treball dels funcionaris/es
de l'Ajuntament de Manresa per als anys 2001-2003 i article 141.2 del Reial
Decret Legislatiu 781/1986, així com la sentència del Tribunal Superior de
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Justícia d'Aragó, de 21-9-1998, i en el cas del Sr. Arteaga, el robatori amb
violència que va denunciar no va ser conseqüència d'una actuació realitzada en
exercici de les seves funcions, tot i que es dirigia en aquells moments al seu
lloc de treball a la Policia Local.
L'Alcalde-President, en ús de les facultats atribuïdes per la Llei 7/1985, Llei
8/1987 i RDL 781/1986, i tenint en compte que tot i no derivar-se de les seves
funcions, el Sr. Arteaga va patir l'agressió quan anava a l'edifici de la Policia
Local, a incorporar-se al seu lloc de treball d'agent d'aquell cos, RESOLC:
Primer. PRESTAR l'assistència jurídica necessària a l’agent de la policia local
número 420 per tal de garantir-li la defensa jurídica que calgui en la causa que
se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 4 de Manresa amb el número de
diligències prèvies 667/2001, i amb l’objecte de ser part en el procediment per
tal de reclamar la responsabilitat civil derivada de les lesions que li va causar la
persona que va detenir el dia 9 de juliol de 2001, actuacions que va realitzar en
l’exercici de llurs funcions com a agent de la Policia Local, d’acord amb el que
disposa l’art. 41 de la Llei 16/1991, de Policies Locals.
Segon. PRESTAR l’assistència jurídica necessària al Sr. Carles Arteaga
Lozano, agent de la Policia Local núm. 567 per tal de garantir-li la defensa
jurídica que calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 4 de
Manresa, amb el número de diligències prèvies 667/2001, i amb l’objecte de ser
part en el procediment per tal de reclamar la responsabilitat civil derivada de les
lesions sofertes quan va ser objecte d’un robatori amb violència quan es dirigia
a treballar a la Policia Local el dia 9 de juliol de 2001.
Tercer. DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, Sra.
Montserrat Morros i Martínez, directora de la defensa jurídica en judici de
l’agent de la policia local núm. 420 i del Sr. Carles Arteaga Lozano, a les
Diligències Prèvies núm. 667/2001.
Quart. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.7

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 18 DE SETEMBRE
DE 2001, SOBRE MODIFICACIÓ DELS DECRETS DE L’ALCALDIA DE 20
DE JULIOL DE 1999 I DE 17 D’OCTUBRE DE 2000, PELS QUALS ES
NOMENAVEN REGIDORS DELEGATS DE L’ALCALDIA.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
“Atès el Decret dictat per aquesta Alcaldia en data 20 de juliol de 1999,
modificat per Decret de 17 d'octubre de 2000, en els quals es conferien
delegacions a diferents regidors de la Corporació Municipal.
Atès que per Decret d'aquesta Alcaldia dictat en data 5 de setembre de 2001,
es va revocar la delegació conferida al Sr. Eduard Teixeiro i Macipe, en matèria
d'Hisenda.
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Atès que es considera convenient, per al millor funcionament de l'organització
municipal, modificar el règim de delegacions establert a les resolucions citades,
en el cas de dues regidories.
Atès el que disposen els articles 21 i 23 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora
de les bases del règim local, articles 51 i 54 de la Llei 8/87, de 15 d'abril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya, articles 12 i 13 de la llei 30/92, 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,
articles 11 i 12 del Reglament Orgànic Municipal, i articles 43 a 45 i 114 al 118
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat per RD 2568/86, de 28 de novembre.
Considerant que l'article 114.3 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/86, de 28 de
novembre, estableix que la modificació de les delegacions s'haurà d'adoptar
amb les mateixes formalitats que les exigides per al seu atorgament.
Per tot això, en ús de les atribucions conferides per l'article 21.3 i 23.4 de la llei
7/85, articles 51.3 i 54 de la llei 8/87, i demés legislació concordant,
RESOLC
PRIMER.- MODIFICAR els Decrets d'Alcaldia dictats en dates 20 de juliol de
1999 i 17 d'octubre de 2000, pels quals es nomenaven regidors delegats de
l'Alcaldia, de forma que els apartats que se citen a continuació quedaran
redactats de la manera següent:
1.1. REGIDOR-DELEGAT DE PRESIDÈNCIA: Sr. Joan Carles Canongia i
Gerona.
Àmbit competencial
Relacions institucionals amb altres administracions i/o autoritats;
coordinació de les polítiques d'administració i de comunicació i informació
ciutadanes.
Aquest Regidor té facultats de proposta de resolució.
2.3. REGIDOR DELEGAT DE VIA PÚBLICA I SEGURETAT CIUTADANA: SR.
FRANCESC CABALLO I MOLINA

Àmbit competencial:
a) Política municipal en matèria d'aparcaments i illes de vianants; política
municipal en matèria de transports urbans; control i seguiment del servei
públic d'autobusos, del servei de parquímetres i del servei d'explotació de
les marquesines i plafons publicitaris; proposta d'atorgament de llicències
de taxis; elaboració i execució del Pla de barreres arquitectòniques.
Proposta d'atorgament de llicències d'obres a la via pública (rases, guals,
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tanques, bastides, grues, etc.) i autoritzacions d'ocupació de la via pública
(revetlles, festes de barri, aplecs, espectacles a la via pública i fires
tradicionals). Política de manteniment de vies públiques i edificis
municipals; mobiliari urbà i equipaments.
b) Ordenació general dels serveis de la policia local, i facultats derivades
de la legislació vigent en matèria de trànsit i seguretat viària; foment de la
coordinació entre els cossos i forces de seguretat ciutadana; protecció
civil
Aquest regidor delegat tindrà facultats resolutòries
4.1. REGIDOR-DELEGAT D'HISENDA: SR. JOAN CARLES CANONGIA I GERONA.

Àmbit competencial:
a) Ordenació de despeses i ordenació de pagaments fins al límit previst a
l'article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local; resolucions en matèria d'ús comú general, privatiu i especial
del demani públic i béns de propis municipals, llevat de les atribuïdes a un
altre òrgan; resolucions en matèria de gestió tributària que corresponguin
a l'òrgan polític delegant, i execució del pressupost; aprovació de padrons
fiscals.
b) Resolucions en matèria d'estadística, censos i padró d'habitants;
signatura del vistiplau de certificats (previstos a l'art. 205 del RD
2568/1986, de 28 de novembre) i pràctica de la rúbrica (prevista a l'art.
199 del mateix Real Decret).
Aquest regidor delegat té facultats resolutòries
SEGON.- NOTIFICAR aquesta Resolució als Regidors esmentats, als efectes
de la seva acceptació.
TERCER.- DONAR COMPTE d'aquesta Resolució al Ple Corporatiu en la
primera sessió que tingui lloc, d'acord amb l'article 44.4 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat
per RD 2568/86, de 28 de novembre.
QUART.- PUBLICAR aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en
compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF esmentat, en
concordança amb l'article 13.3 de la llei 30/92 citada".
2.8

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 18 DE SETEMBRE
DE 2001, SOBRE MODIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA, DE 7 DE
JULIOL DE 1999, PEL QUAL ES DETERMINAVA LA COMPOSICIÓ DE LA
COMISSIÓ DE GOVERN I EL RÈGIM DE SUBSTITUCIONS DE
L’ALCALDIA.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
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“Atès que per Decret dictat per aquesta Alcaldia el dia 7 de juliol de 1999, es va
determinar la composició de la Comissió de Govern d’aquest Ajuntament.
Atès que es considera convenient, per al millor funcionament de l’organització
municipal, modificar la composició de la mateixa, així com el règim de
substitucions de l’Alcaldia.
Atès el que disposen els articles 20.1.b i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local; articles 46.1.b), 52 i 53 de la Llei
8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya; articles 38 d), 46,
47, 52 i 53 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Corporacions Locals, així com legislació concordant del Reglament Orgànic
Municipal,
RESOLC
PRIMER. MODIFICAR el Decret d’Alcaldia dictat en data 7 de juliol de 1999,
pel qual es determinava la composició de la Comissió de Govern i el règim de
substitucions de l’Alcaldia, de forma que els apartats que se citen a continuació
quedaran redactats de la manera següent:
4. La Comissió de Govern queda integrada pels següents regidors, sota la
Presidència d’aquesta Alcaldia:
Joaquim García i Comas
Joan Carles Canongia i Gerona
José-Luis Irujo i Fatuarte
Francesc Caballo i Molina
Ramon Fontdevila i Subirana
Ignasi Perramon i Carrió
Josep-Ramon Mora i Villamate
5. Els regidors designats queden nomenats Tinent d’Alcalde, i substituiran
aquesta Alcaldia per l’ordre de nomenament que es designa, en els casos de
vacant, absència o malaltia. Així mateix, exerciran les atribucions que aquesta
Alcaldia els hi delegui, mitjançant les resolucions pertinents:
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:

JOAQUIM GARCÍA I COMAS
RAMON FONTDEVILA I SUBIRANA
JOAN CARLES CANONGIA I GERONA
JOSÉ-LUIS IRUJO I FATUARTE
JOSEP-RAMON MORA I VILLAMATE
FRANCESC CABALLO I MOLINA
IGNASI PERRAMON I CARRIÓ

SEGON. NOTIFICAR aquesta Resolució als regidors afectats, als efectes de la
seva acceptació.
TERCER. DONAR COMPTE d’aquesta Resolució al Ple Corporatiu en la
primera sessió que tingui lloc, d’acord amb l’article 44.4 del Reglament
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d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat
per RD 2568, de 28 de novembre.
QUART. PUBLICAR aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en
compliment i als efectes d’allò disposat a l’article 44.2 del ROF esmentat, en
concordança amb l’article 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
citada.”
2.9

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 28 DE SETEMBRE
DE 2001, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 371/2001-F, INTERPOSAT PER
CONSTRUCCIONES
SALIDO,
S.A.,
EN
RELACIÓ
AMB
LA
DESESTIMACIÓ
DE
REVISIÓ
DE
DIVERSES
LIQUIDACIONS
TRIBUTÀRIES.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
“Vist l'ofici tramès a aquest Ajuntament pel Jutjat Contenciós-Administratiu núm.
4 de Barcelona (R.E. núm. 27453 del dia 24 de setembre del 2001), a través
del qual se’ns comunica la interposició del recurs contenciós-administratiu
número 371/2001-F per part de CONSTRUCCIONS SALIDO, S.A., contra la
resolució del Tinent d’Alcalde, Regidor-Delegat d’Hisenda de data 04-07-01,
denegatòria del recurs de reposició interposat contra la desestimació de revisió
de diverses liquidacions tributàries i la subsegüent sol·licitud de devolució
d’ingressos indeguts per un import de 2.727.420’-ptes juntament amb els
interessos de demora corresponents.
Atès que l'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
de règim local, estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus
béns i drets, així com l'article 160.1 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local
de Catalunya, en el mateix sentit.
Atès que l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local, en la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, quant
a l'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l'Ajuntament.
Atès que, la personació municipal en el recurs i la tramesa de l'expedient
administratiu, caldrà notificar-la als que apareguin com a interessats en el
procediment, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa, i perquè tingui els
efectes de l'article 50.2 de la Llei esmentada.
Atès l'informe emès pel Lletrat, Cap de la Unitat de Serveis Jurídics i
d’Assessorament, segons disposa l'article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova
el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Aquesta Alcaldia-Presidència RESOL:
1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als
9

interessos municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 371/2001F interposat per part de CONSTRUCCIONS SALIDO, S.A., contra la resolució
del Tinent d’Alcalde, Regidor-Delegat d’Hisenda de data 04-07-01, denegatòria
del recurs de reposició interposat contra la desestimació de revisió de diverses
liquidacions tributàries i la subsegüent sol·licitud de devolució d’ingressos
indeguts per un import de 2.727.420’-ptes juntament amb els interessos de
demora corresponents, davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 4 de
Barcelona, en qualitat de part demandada.
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució
impugnada al Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 4 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 personarse com a demandats en el termini de nou dies, en compliment de l'article 49.1
de la Llei 29/1998.
3r. NOMENAR el senyor ARTURO COT i MONTSERRAT, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciósadministratiu esmentat a l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels
Serveis Jurídics Municipals, senyor JULIÀ VIVES i VALLS, director de la
defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.
4t.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”
2.10

DONAR COMPTE DEL DECRET DEL TINENT D’ALCALDE REGIDOR
DELEGAT D’ADMINISTRACIÓ, DE 25 DE SETEMBRE DE 2001, SOBRE
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL DE DURADA DETERMINADA,
DEL SENYOR KIEV PORTELLA PONS COM A PROFESSOR SUPERIOR
DEL CONSERVATORI, PER IMPARTIR CLASSES DE PIANO.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
“Per decret del dia 26 de juliol de 2001 es va accedir a la petició del treballador
d’aquest ajuntament senyor Carles Julià Boada, professor de piano del
Conservatori Professional de Música de Manresa, concedint-li una llicència per
estudis de perfeccionament professional amb efectes del dia 1 d’octubre de
2001 i fins al 30 de juny de 2002.
Pel Director dels Serveis a la Persona s’emet informe en el qual es demana la
substitució del senyor Julià, per tal de no deixar els alumnes desatesos.
La tramitació per a la provisió d'aquest lloc de treball és laboriosa i requereix
pel procediment normal, un període de temps que no és operatiu en aquest
cas, donada la urgència.
Vista la proposta de contractació temporal i pel procediment de màxima
urgència del senyor KIEV PORTELLA PONS, mentre el titular del lloc de treball
gaudeixi de la llicència esmentada.
Vist el que disposen l’art. 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD
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8/97, de 16 de maig, l'art. 4 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que regula
la contractació d’interinitat per substituir a treballadors amb dret a reserva del
lloc de treball, així com el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Josep Lluís Irujo i Fatuarte, tinent d’alcalde regidor delegat d’Administració, en
virtut de la delegació conferida pel senyor alcalde president, mitjançant decret
de data 17 d’octubre de 2000,
RESOLC
1r.- Contractar, en règim laboral de durada determinada d’interinitat i pel
procediment de màxima urgència, al senyor KIEV PORTELLA PONS (DNI
41502019-Z) com a professor superior del Conservatori per tal d’impartir
classes de piano, amb una jornada de 18 hores setmanals, des del dia 1
d’octubre de 2001 i fins al 30 de juny de 2002, període durant el qual el titular
del lloc de treball senyor Carles Julià i Boada gaudirà de llicència per estudis de
perfeccionament professional, i per les retribucions següents:
Sou mensual ..........................................
Paga extraordinària de Nadal ....................
Paga extraordinària d’estiu .......................
Les pagues extraordinàries
corresponguin.

s’entenen

1.432,51 EUR (238.349 PTA)
1.432,51 EUR (238.349 PTA)
1.432,51 EUR (238.349 PTA)
en

la

part

proporcional

que

Les retribucions que percebrà el senyor Portella seran les corresponents al lloc
de treball de professor superior del Conservatori amb núm. de codi LA20057,
de conformitat i amb els efectes que disposen les normes d’aplicació de la
Relació de Llocs de Treball i determinació de les retribucions del personal
laboral aprovades pel Ple de la Corporació Municipal en sessió del dia 20 de
març de 2000.
La contractació esmentada anteriorment s’efectua de conformitat amb el que
disposen l’art. 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 16 de
maig, l'art. 4 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que regula la contractació
d’interinitat per substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc de treball,
així com el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals.
2.- Adscriure, als efectes econòmics, al senyor Kiev Portella Pons al lloc de
treball de professor superior del Conservatori amb núm. de codi LA20057 del
Text Refós de la Relació de Llocs de Treball aprovat pel Ple de la Corporació
Municipal en sessió del dia 19 de febrer de 2001.
3.- Donar compte al Ple del present decret i publicar la present contractació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.”
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2.11

DONAR COMPTE DEL DECRET CONJUNT DE L’ALCALDE I DEL TINENT
D’ALCALDE D’HISENDA, DE 28 DE SETEMBRE DE 2001, SOBRE
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.
23/2001 DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
"Atès que és necessari transferir crèdit pressupostari al Pressupost vigent,
entre diverses partides, com a conseqüència de la insuficiència de crèdit
pressupostari.
Vist l'informe favorable de la Intervenció municipal
RESOLC:
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 23/2001, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la
mateixa subfunció, que no superen l'import màxim per partida pressupostària
de 2.500.000'- pessetes, a l'empara del que disposen l'article 160 de la Llei
39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l'article 7è. de
les Bases d'Execució del Pressupost per a l'exercici de 2001, segons detall que
figura en l'annex que es conté en l'expedient.
SEGON. L'expedient, de conformitat al disposat en l'article 160, en relació amb
el 150 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, serà immediatament executiu.
TERCER. Del present decret se'n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que se celebri, a l'empara del que disposa l'article 7è. de les
Bases d'Execució del Pressupost per a l'exercici de 2001."
2.12

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE 3 D’OCTUBRE DE
2001, SOBRE INTERPOSICIÓ DE RECURS D’APEL·LACIÓ DAVANT DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, CONTRA LA
SENTÈNCIA NÚM. 153/2001, QUE RESOL ESTIMAR EL RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER LA SENYORA
CARMEN NOET JOU, EN RELACIÓ AMB LA DECLARACIÓ DE L’ESTAT
DE RUÏNA I POSTERIOR DEMOLICIÓ DE L’EDIFICI SITUAT AL PASSEIG
PERE III NÚM. 15.

El secretari dóna compte del decret que, transcrit, diu el següent:
“Vista la sentència núm. 153/2001 dictada el dia 3 de setembre del 2001 pel
Jutjat del Contenciós-Administratiu número 10 de Barcelona, que resol estimar
el recurs contenciós-administratiu núm. 240/2000 interposat per la Sra.
CARMEN NOET JOU contra el Decret del Tinent d’Alcalde de data 15-03-00,
dictat en l’expedient de ruïna RUI 5/99, que desestimava íntegrament les
al·legacions formulades per l’actora i declarava l’estat de ruïna i posterior
demolició de l’edifici situat al Passeig Pere III, núm. 15 de Manresa.
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Atès l'art. 85.1 de la Llei 29/1998, Reguladora de la Jurisdicció ContenciosaAdministrativa, que regula la interposició del recurs d’apel·lació contra les
sentències dels Jutjats.
Atès el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, sobre l’obligació de les Entitats Locals de defensar
els seus béns i drets, així com el 160.1 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim
Local de Catalunya, en el mateix sentit.
Atès que l'article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local, en la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril,
disposa que és competència de l'Alcalde l'exercici de les accions judicials i
administratives i la defensa de l'Ajuntament en les matèries de la seva
competència.
Atès l’informe emès per la Lletrada, Cap de la Secció Jurídica de llicències i
protecció de la legalitat proposant la interposició del recurs d’apel·lació contra
l’esmentada sentència per ser desfavorable als interessos municipal.
Atès l’informe emès pel Lletrat, Cap de la Unitat de Serveis Jurídics i
d’Assessorament, segons disposa l’article 54.3 del R.D. 781/1986 de 18 d’abril,
que aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local.
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que té legalment atribuïdes
RESOL:
1r.- APROVAR LA INTERPOSICIO del recurs d’apel·lació en ambdós efectes,
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, contra la sentència núm.
153/2001 dictada el dia 3 de setembre del 2001 pel Jutjat del ContenciósAdministratiu número 10 de Barcelona, que resol estimar el recurs contenciósadministratiu núm. 240/2000 interposat per la Sra. CARMEN NOET JOU contra
el Decret del Tinent d’Alcalde de data 15-03-00, dictat en l’expedient de ruïna
RUI 5/99, que desestimava íntegrament les al·legacions formulades per l’actora
i declarava l’estat de ruïna i posterior demolició de l’edifici situat al Passeig
Pere III, núm. 15 de Manresa.
2n.- NOMENAR el senyor ARTURO COT MONTSERRAT, Procurador dels
Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs d’apel·lació esmentat
al paràgraf anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics
Municipals, senyora TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de la defensa
jurídica en el recurs d’apel·lació de referència.
3r.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.”

3.

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

3.1

ALCALDIA PRESIDÈNCIA
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3.1.1

PRESA DE POSSESSIÓ DEL SENYOR ALAIN JORDÀ PEMPELONNE,
NOU REGIDOR ELECTE, SEGONS CREDENCIAL EXPEDIDA PER LA
JUNTA ELECTORAL CENTRAL, QUE PERTANY AL GRUP MUNICIPAL
DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS
MUNICIPAL DE CATALUNYA, EN SUBSTITUCIÓ, PER RENÚNCIA, DEL
SENYOR EDUARDO TEIXEIRO I MACIPE.

L’alcalde formula al regidor electe la pregunta següent: “Jureu o prometeu per
la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de
REGIDOR 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?”
El regidor electe, amb la mà sobre un exemplar de la Constitució i de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, contesta “sí, prometo”.
L’alcalde dóna la benvinguda al regidor.
El secretari declara possessionat del càrrec de regidor al senyor Alain Jordà
Pempelonne.
L’alcalde disposa el coneixement anticipat i en primer lloc de la proposició
inclosa en el punt 7.1 de l’ordre del dia, presentada conjuntament pel GMCiU i
GMPP, així com de l’esmena de substitució presentada conjuntament pel GMS,
GMERC i GMIC-V, dels dies 9 i 15 d’octubre del 2001, respectivament, donada
la presència al Saló de Sessions de persones interessades en aquest tema, i
tenint en compte que la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa, ha
sol.licitat la seva intervenció en aquesta sessió del Ple de la Corporació
Municipal.
7.1

PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
DEL PARTIT POPULAR SOBRE CIRCULACIÓ I APARCAMENT AL NUCLI
ANTIC.

El secretari dóna compte de la proposició, del 9 d’octubre del 2001, que,
transcrita, diu el següent:
“En relació amb la circulació i l’aparcament de vehicles en el nucli antic de
Manresa, el Ple de l’Ajuntament pren els següents
ACORDS:
1. Procedir a la creació de places d’aparcament de rotació (zona blava) a la
plaça de Gispert.
2. Mantenir totes les places actuals d’aparcament del carrer d’Alfons XII
d’acord amb el que s’esmenta en el punt següent d’aquesta proposició.
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3. Comprometre’s a no modificar les condicions de circulació i aparcament en
tot el nucli antic sense garantir, prèviament, la creació d’un aparcament
alternatiu i el consens entre els diversos grups municipals i amb els
comerciants de la zona.”
A continuació, el secretari dóna compte de l’esmena de substitució presentada
pel GMS, GMERC i GMIC-V, a la proposició, que, transcrita, diu el següent:
“En relació amb la circulació i l’aparcament de vehicles en el nucli antic de
Manresa, el Ple de l’Ajuntament pren els següents
ACORDS
1. Ordenar la plaça Gispert de forma que faci compatible l’ampliació de l’espai
per a vianants, la circulació i la càrrega i descàrrega dels vehicles, i l’accés
dels residents als aparcaments.
2. Per la modificació de les condicions de circulació i aparcament al nucli
antic, es procurarà el consens amb veïns i comerciants i, sempre que sigui
possible, compensar les places d’aparcament perdudes.”
La senyora Josefina Portell pren la paraula i diu que és de Vives-Magrinyà,
del carrer Vilanova, però que avui aquest nom no té gaire importància, sinó que
l’important és el que avui han vingut a defensar les persones que han assistit a
aquesta sessió.
L’han escollida portaveu del carrer Vilanova i la plaça Gispert, juntament amb el
barri antic.
Creu que l'equip de govern no va perdre gaires hores per fer el que ha fet en
aquella plaça i sobretot en el barri antic, i, si les va perdre, ho va fer d’una
manera molt diferent a la que està acostumat quan crea una zona nova.
No és el mateix ordenar les Bases de Manresa, on l'equip de govern tenia bé
els terrenys i va poder fer les botigues on va voler, perquè no hi havia gent, i la
gent que hi havia d’anar era nova i, per tant, podia adaptar-s’hi.
Els qui ella representa, en canvi, ja eren al barri antic quan molts dels regidors
presents encara no havien nascut.
Creu que l'equip de govern va fer un Pla sense pensar que els qui ella
representa es podien disgustar.
El dia 22 de setembre va ser el dia sense cotxes i així va ser, però, l’endemà es
van trobar ofegats, sense poder respirar.
Sembla que sigui una comèdia tancar tres quartes parts d’una placeta perquè
la gent hi pugui passejar, però s’hi ha de poder arribar. Els comerciants, no
només com a tals, sinó també com a persones que viuen al barri i que se
l’estimen, no volen que els ofeguin, volen continuar sent-hi.
Els qui avui són al poder i que demà poden ser uns altres, han de ser els
primers en entendre la ciutat, però també l’interior de la ciutat.
És conscient que als polítics els costa més lluir-se en aquest sector, perquè és
més difícil l’os, però si comencessin a pensar que aquest os s’ha de compartir
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entre tots quan es fa una cosa tan seriosa com és tancar el carrer, anirien més
bé.
Les persones del carrer de Vilanova ja han cedit respecte a la pretensió de
l'equip de govern d’evitar que hi passin cotxes, però demanen que se’ls deixi
respirar pel carrer d’Alfons XII i per la placeta.
Les persones que han anat a aquell sector han dit que era impensable el que
l'equip de govern havia fet, ja que cal tenir en compte que, des de la Muralla
de Sant Francesc, només hi ha entrada al barri pel carrer de Barreres. Per tant,
en aquell indret hi aboquen sis carrers.
És sabut que en aquell barri hi ha problemes, hi ha cotxes que es deixen durant
quatre dies aparcats en el mateix lloc, ja que fins que no hi ha diners per tornar
a posar gasolina, no es mouen del lloc. També és sabut quin tipus de barri es
desenvolupa, per tant, no s’hi pot donar el mateix tractament que al carrer
d’Àngel Guimerà, a la Benplantada o al Passeig de Pere III. No és el mateix
anar amb texans i camisa que amb vestit, però cadascú té la seva manera de
fer.
Per tant, l’Ajuntament no pot ofegar el barri antic d’aquesta manera, perquè
ella, i ho diu també en nom de tots, fa quaranta-dos anys que hi treballa i
només ha fet tres baixes durant tota la seva vida laboral. Pot explicar, doncs,
que hi és des que el cavall del Bertran de les gasoses venia amb el carro, i
s’havien entès tota la vida.
Ara que existeix un Ajuntament on la gent pot opinar, les persones d’aquell
barri no es mereixen que se’ls faci això.
L’Ajuntament de Manresa ha topat amb una cosa molt feble, que és l’estimació
que senten els veïns per aquell barri, a més del fet que s’hi guanyen la vida.
Molts dels qui hi són, han apostat pel barri, i tenen la gran sort que encara
existeix algú tan il·lús i tan bon xicot, com per venir a instal.lar-se al barri. Per
tant, cal donar-li suport.
No està bé que l’Ajuntament de Manresa vulgui tancar i ofegar el barri. Per això
demana a l'equip de govern que s’ho rumiï bé i que no doni, com a alternativa,
les places d’aparcament al Passeig del Riu, perquè aquest és un tema ben
diferent, que no té res a veure amb el que s’està parlant ara, ja que una cosa
és el “primer acte”, que són els veïns del sector en qüestió, i una altra és el
“segon acte”, que seran les places d’aparcament del Passeig del Riu.
Suposa que el senyor Valls o alguna altra persona, en la seva representació,
devia estar present a la Seu, quan es va dir que es podia gaudir d’un nucli antic
preciós, sempre que la gent que ve de fora pogués aparcar el cotxe en algun
lloc.
Creu que no està bé oferir a aquestes persones un aparcament a la vora del
riu, en un lloc on a penes hi ha llum, com si es tractés d’un tercermundista.
Això, però, no té res a veure amb el tema que s’està tractant sobre el barri i
sobre el seu carrer.
Avui, tots els qui han vingut al barri han renegat, i l’Ajuntament ha estat de sort
que els veïns que han vingut avui al Ple no han tingut temps d’ajuntar-se amb
tots els repartidors d’aquella zona, perquè el barri estava ofegat.
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Els veïns del sector demanen a l’Ajuntament la creació de places d’aparcament
amb el sistema de parquímetre a la plaça Gispert. Això no és demanar res de
l’altre món, ja que hi caben setze cotxes. A més, l’Ajuntament tindrà més
ingressos i estarà més content.
Si l’Ajuntament instal·la en aquell lloc bancs i floretes, però els comerciants de
la zona es giren d’esquena, no hi anirà ningú a seure als bancs.
Els comerciants podrien fer una cosa que algun dia provaran: tancaran el llum a
les cinc o a quarts de sis de la tarda en tot el carrer de Vilanova i en tota la
placeta, ja que hi ha uns fanals que paguen ells i, per tant, els poden encendre i
apagar quan volen; i tancaran les botigues. En aquesta situació, ja es veurà qui
pot anar a seure als bancs.
Per això, demana a l'equip de govern que faci les coses amb seny i pensant en
els qui són al barri.
Els comerciants han tingut prou davallades, com ara la creació de les zones
noves, que no poden combatre, perquè el món progressa i el progrés comporta
la creació de grans zones, però cal que l’Ajuntament sigui una mica més
tolerant i pensi en els qui són al barri, els qui s’hi guanyen la vida i els qui se
l’estimen, ja que no es tracta tan sols de guanyar-s’hi la vida, perquè alguns,
sense ànim de ser pedants, tenint en compte que ja tenien un nom, podrien
haver obert un establiment al carrer d’Àngel Guimerà o en algun altre lloc. No
ho han fet perquè els agrada el barri antic, que és el seu, ja que encara avui dia
són gent de barri.
Insisteix en demanar a l'equip de govern que s’ho rumiï bé.
Els comerciants volen i exigeixen, per considerar que tenen dret a dir-hi alguna
cosa, que es creïn places d’aparcament amb el sistema de parquímetre a la
placeta.
Quan es disposi del plànol del famós 2005-2006, moment en què estarà tot
solucionat, segons els han dit els estimats regidors de l'equip de govern 3 o 4
vegades, tornaran a parlar del tancament de la plaça. Però aquest moment
encara no ha arribat, i si l’Ajuntament no deixa respirar el barri, al 2005 ja no
caldrà fer aquest debat, perquè els comerciants ja no hi seran.
El senyor Perramon els va dir que ja els havia avisat i no és així. No se’ls va
avisar. L’Ajuntament va celebrar unes jornades en les que va informar sobre el
que faria la societat municipal FÒRUM, S.A. i sobre el que es pretenia fer a la
Fàbrica Balcells, però no va parlar dels comerciants ni del tancament de la
placeta, i, si ho va fer, podria haver passat un paper, com fa quan se celebra el
Correfoc, que també li toca patir al barri antic com totes les coses bones de la
ciutat.
Per al Correfoc, avisen els comerciants, els quals, encara que estigui a l’altra
banda del món, han de venir a protegir els seus establiments amb portes,
perquè no se’ls causin desperfectes.
En aquell cas, doncs, l’Ajuntament passa un paper, però no ho ha fet en
aquesta ocasió, quan ha decidit tancar la plaça, i ho hauria d’haver fet, perquè
els comerciants tenen dret a dir-hi alguna cosa, ja que fa molts anys que són al
barri.
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Durant tots els anys que ella és al barri, aquesta és una de les coses que més
l’han agreujat i molestat, perquè l’han fet veure que l’Ajuntament no té per res
els comerciants del barri i que tant li fa que el barri desaparegui.
Cal tenir en compte com ha quedat el barri de les Escodines, per
circumstàncies de la vida, i cal intentar evitar que es vagin morint els barris.
L’Ajuntament creu que ensorrarà tot el barri i construirà cases noves?, això és
molt fàcil de fer, si la gent s’hi avé, però el difícil és treure partit d’un barri que ja
existeix i fer-ho amb bona convivència.
Al barri antic hi ha coses difícils, però els qui hi viuen saben conviure amb elles.
L’Ajuntament coneix millor que ningú l’existència d’aquestes coses difícils, però
els veïns del barri no vénen gaire a amoïnar-lo amb elles, sinó que les
solucionen.
No està bé, però, que gent intel·ligent, que pensa i que ha de tirar la ciutat
endavant, faci això amb el barri.
L’illa de vianants és molt maca, però també s’ha de tenir en compte que per ella
ha de passar gent. Si no se li crea aquesta artèria, ja no serà necessari que hi
passi gent, perquè no hi haurà ningú.
A més, aquest tancament, s’ha fet al mateix temps que el descobriment del
carrer de Vilanova. El que suposa aquesta situació, només ho saben els qui la
pateixen cada dia.
Ella no és arquitecta ni enginyera, la seva feina és obrir la botiga cada dia i en
això sí que és una professional, però no en la feina dels qui són a l’Ajuntament.
És conscient que és difícil ser polític, i que, de vegades, els polítics han
d’adoptar mesures amb les que la gent no hi està d’acord, però cal que hi hagi
una mica de consciència, que se’n parli i que hi hagi entesa.
Si en la reunió que es va celebrar hi hagués hagut un representant del barri per
poder opinar, a més del tècnic i del polític, avui no s’estaria discutint aquest
tema en el Ple. Les coses s’han de fer d’una altra manera, però, quan ja s’ha
pres una decisió, costa molt de rectificar.
Cal que els polítics siguin una mica humils i no pensin que els comerciants els
tractaran de més o menys intel·ligents pel fet de rectificar, perquè això és la
vida, som humans i pot ser necessari haver de rectificar perquè ens hem
equivocat, tant és, però cal intentar solucionar-ho entre tots.
L’illa de vianants no tindrà mai èxit en aquell barri, si no es pensa d’una altra
manera, i ho diu tant per l’actual equip de govern com pels del futur. Si, a més,
l'equip de govern té l’inconvenient que els botiguers hi donen l’esquena, segur
que no tindrà èxit.
Els bancs i les flors que l’Ajuntament vol instal.lar en el barri es poden col.locar
encara que hi hagi les places d’aparcament amb parquímetre, i, d’aquesta
manera, almenys hi haurà rotació de vehicles i les persones que vinguin de
l’altre extrem de la ciutat tindran la possibilitat d’intentar trobar una de les
places lliures, sense que calgui fer-los anar a estacionar al Passeig del Riu.
Està bé que s’estableixi aquella zona d’aparcament per a les persones que
arribin a Manresa i la vulguin utilitzar, però no està bé tancar la placeta. Si
l'equip de govern decideix fer-ho tindrà molt de soroll, però no soroll mal fet,
sinó d’aquell que potser fa més mal, el de formiga, que es va fent contínuament
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i que no arriba massa, perquè els comerciants del barri ja no tenen edat d’anar,
com els estudiants, amb la pancarta i corrents, ja que els enxamparien perquè
són grans. Fa quaranta o cinquanta anys que treballen al barri i, per tant, no
tenen edat per córrer. Així doncs, ho hauran de fer d’una altra manera, però ho
faran, perquè ara ja és un repte.
Tot això no ho diu en nom propi, encara que ho pugui semblar, sinó perquè
l’han escollida representant, potser per considerar que va bé tenir un certa
edat, però no ha estat perquè sigui més o menys llesta que la resta.
En una reunió celebrada amb el senyor Caballo, el regidor va donar als
comerciants l’alternativa de la creació de la zona d’aparcament al Passeig del
Riu, donat que l’Ajuntament havia adquirit uns terrenys en aquell sector.
L’Ajuntament no pot donar aquest “caramel” als comerciants pensant que
deixaran estar aquest tema. Això es discutirà un altre dia. Avui, els interessa la
instal.lació de places de parquímetre a la plaça Gispert, per poder-hi arribar
amb cotxe. Així mateix, que es pugui continuar aparcant al carrer d’Alfons XII,
on es podia fer fins ara.
Dóna les gràcies per haver-la deixat dir tot això.
L'alcalde agraeix a la senyora Portell la seva intervenció i, a continuació, dóna
la paraula al senyor de Puig, per iniciar el debat sobre aquest assumpte.
El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i recorda que fa pocs dies es va
aprovar el Pla Integral de Revitalització del Nucli Antic (PIRNA). El GMCiU va
votar afirmativament la seva aprovació, però va plantejar que l’important era
l’establiment de les prioritats.
En les situacions prèvies a l’aprovació d’aquell Pla, el GMCiU va fer totes les
aportacions que va poder, perquè es mantinguessin unes prioritats que
considerava bàsiques per al seu bon funcionament i per a una bona
rehabilitació tant del nucli antic, com del sector del Remei i de les Escodines.
Avui, el GMCiU i el GMPP han presentat aquesta proposició perquè consideren
que s’han canviat les prioritats i que l'equip de govern ha anat massa de
pressa. Recorda que en la Comissió Informativa en la que es va tractar la
qüestió de l’aparcament alternatiu del Passeig del Riu, ell va fer una reflexió en
el sentit que creia que aquesta no era la proposta que s’havia de formular en
aquest moment, i que era bo cercar el consens entre els veïns. Hi ha gent que
ha treballat en aquella zona durant molts anys, havien estat a l’escola i havien
vist funcionar el voltant dels carrers Barreres, Sant Francesc, la plaça Gispert i
el carrer de Vilanova, entre d’altres.
Durant el temps en què ha estat com a polític a l’Ajuntament, i també en
èpoques anteriors, ha vist com s’ha anat deteriorant durant molts anys, el nucli
antic. També ha vist com sempre s’han mantingut vivint en aquell barri un
conjunt de persones i de botiguers que han estat els qui han aconseguit que el
barri es mantingués viu. Si no hagués estat així, avui estaria més mort del que
està.
Creu que s’han canviat les prioritats, perquè, si s’hagués esperat fins el
moment en què el procés de rehabilitació hagués estat més avançat, i que
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s’haguessin construït les noves edificacions, amb l’aportació de la Generalitat
de Catalunya, o, en definitiva, que haguessin passat 2 o 3 anys en el procés de
recuperació del barri antic, hauria estat més fàcil convèncer els veïns i pactar
amb ells la qüestió de les illes de vianants.
Sense voler repetir les paraules de la representant dels botiguers que ha
intervingut anteriorment, creu que amb aquesta actuació s’està dificultant la
continuïtat de l’activitat dels comerciants i la possibilitat que aquesta
s’incrementi, a fi d’aconseguir el manteniment del nucli antic.
Així doncs, voldria manifestar a l’alcalde que creu sincerament que l'equip de
govern no ha tingut la voluntat de fer una cosa important, com és gestionar
aquest tema amb els veïns i intentar pactar amb ells la situació, sinó que ha
funcionat més aviat sobre fets consumats.
Sap que és molt fàcil dir-ho, però creu que ho ha de fer, perquè creu que és la
realitat. Les majories absolutes provoquen aquestes situacions. El fet de saber
que als Plens es guanyen les votacions fa perdre una mica la capacitat de
negociar i de voler pactar amb les associacions de veïns i, fins i tot, amb la
resta de partits polítics.
Durant els vuit anys en què va governar Convergència i Unió, el representant
d’un grup polític va actuar en minoria, i l'equip de govern d’aquell moment va
haver de fer una gran pràctica i un gran entrenament de pactar moltíssimes de
les decisions que es van prendre durant aquell període.
Creu que aquesta actitud porta l'equip de govern a reflexionar, i el fet que hagi
estat capaç de presentar avui a darrera hora una esmena a la proposició
presentada, n’és una prova.
Amb la lectura de l’esmena presentada ha vist que no hi ha massa diferència
entre els acords que proposen adoptar el GMCiU i el GMPP, i els de l'equip de
govern, ja que el punt primer de la proposició que diu: “Procedir a la creació de
places d’aparcament de rotació (zona blava) a la plaça de Gispert” seria l’únic
que quedaria fora de l’acord, ja que respecte el punt segon que diu: “Mantenir
les places actuals d’aparcament del carrer d’Alfons XII d’acord amb el que
s’esmenta en el punt següent d’aquesta proposició”, si no ho va entendre
malament, l’alcalde el va donar per acceptat en unes manifestacions fetes
anteriorment. Quan es va fer aquella “arrencada de cavall” de tancar-ho tot, i
posteriorment, es va fer “l’aturada de ruc”, es va entendre que el carrer d’Alfons
XII mantenia totes les places d’aparcament. Per tant, el punt segon de la
proposició seria fàcil de votar afirmativament.
Quant al tercer punt de la proposició que diu: “Comprometre’s a no modificar
les condicions de circulació i aparcament en tot el nucli antic sense garantir,
prèviament, la creació d’un aparcament alternatiu i el consens entre els
diversos grups municipals i amb els comerciants de la zona”, és el resum dels
dos acords de l'equip de govern.
Per tant, per aquesta pràctica d’humilitat que han de tenir els polítics, creu que
seria bo que l'equip de govern acceptés la proposició del GMCiU i del GMPP,
malgrat que votés negativament el seu primer punt.
Qualsevol que sigui la conclusió a la qual s’arribi, el GMCiU està satisfet,
perquè ha aconseguit que l'equip de govern, format pel Partit dels Socialistes,
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Iniciativa per Catalunya i Esquerra Republicana, presenti una esmena de
substitució en el mateix sentit que la proposició dels grups de l’oposició.
El GMCiU està convençut que, si no hagués estat d’aquesta manera, i sobretot
perquè els veïns i, en especial els botiguers, han continuat treballant en aquest
sentit, avui no s’hauria discutit aquest tema.
Per acabar, ha de dir que és una mostra de democràcia, de civisme i sobretot
d’enteniment, buscar el consens i el diàleg entre els representants de
l’Administració i la gent que, d’alguna manera, cada quatre anys donen la seva
confiança als regidors perquè dirigeixin la ciutat.
El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i diu que, tal com ha comentat el
senyor de Puig, el GMCiU i el GMPP han presentat aquesta proposició,
bàsicament intentant aconseguir dos objectius: per una banda, intentar
consensuar el creixement de l’illa de vianants en aquell sector, cosa que no va
fer l'equip de govern en el començament. Per una altra banda, intentar que el
PIRNA, aprovat recentment i que va constituir un element de discussió i de
participació ciutadana, no quedi en res.
Cal, en definitiva, que la gent cregui que el PIRNA, que és document elaborat
conjuntament entre els veïns, les entitats i els polítics, és realment l’eina que
servirà com a element revitalitzador del nucli antic.
Els fets no es demostren amb discursos, ni omplint documents, sinó amb la
seva aplicació.
Els fets que es posen de manifest amb la discussió d’aquest tema, com a
conseqüència de la presentació de la proposició, són que l'equip de govern no
ha consensuat prèviament aquest tema amb ningú, ans al contrari, quan es va
debatre el tema en la Comissió Informativa corresponent, l'equip de govern ho
va plantejar com a una decisió inamovible.
Així mateix, l'equip de govern no ha fet ús en cap moment dels mecanismes de
participació ciutadana, amb els quals s’hauria pogut fer creïble el creixement
d’una illa de vianants.
Segurament totes les persones presents avui a la Sala de Plens, inclosos els
veïns, els comerciants i els polítics, estan d’acord amb el que ha de ser una illa
de vianants i tothom vol establir-ne els paràmetres, però és important que les
ampliacions de les illes de vianants es facin bé. Això significa saber que és una
illa de vianants, que, sens dubte, no és el que ha fet l'equip de govern, ja que
s’ha limitat a instal.lar alguns pilons i afirmar que s’ha guanyat un espai per als
vianants. Això no és cert, ja que, quan es guanya un espai per als vianants, a
més de col.locar alguns bancs i algunes flors, cal evitar l’existència de barreres
arquitectòniques, i adequar l’entorn per aconseguir una zona atractiva per
passejar. També s’ha d’aconseguir millorar la qualitat de vida dels veïns.
L'equip de govern no ha utilitzat en cap moment aquests paràmetres per
justificar l’ampliació de l’illa de vianants.
El GMPP es planteja, doncs, si el PIRNA, que hauria de servir com a eina per
impulsar el nucli antic, ha de ser simplement un document decoratiu en la
prestatgeria, per poder afirmar que s’ha fet molta feina, de literatura; o si, al
contrari, ha de servir de guia, a pesar que sigui un element viu, idea amb la
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qual el GMPP està d’acord, malgrat que no hauria pensat mai que seria tan viu,
per a l'equip de govern.
En aquest sentit, el PIRNA estableix que, per a les ampliacions de les illes de
vianants, caldrà fer prèviament una dotació de places d’aparcament. Això no
s’ha fet. L'equip de govern ho ha començat tot malament i sembla que ho hagi
volgut fer expressament. Està convençut que no és així, perquè li consta que la
inquietud de l'equip de govern és la mateixa que la de totes les persones
presents avui a la Sala de Plens, d’intentar recuperar un nucli antic per al
desenvolupament d’aquesta ciutat, però, si no es fa bé una illa de vianants, les
conseqüències que es produiran seran les que ha descrit la senyora Portell: el
tancament del comerç i els veïns marxen, per la inexistència del flux adequat
que ha de tenir una illa de vianants com cal, i perquè la qualitat de vida dels qui
hi viuen no s’ha incrementat.
És important que l'equip de govern escolti les paraules manifestades per la
representant d’aquell sector, en el sentit que aquelles persones s’estimen el
barri, i, per tant, saben el que volen i són conscients que han de cedir en alguns
aspectes, però, de la mateixa manera, l'equip de govern també ha d’entendre
que els veïns del barri han de disposar de prou elements per poder sentir el
barri com a propi i continuar estimant-lo, aconseguint, alhora, millorar la seva
qualitat de vida.
Per tot això, demana a l'equip de govern que voti afirmativament la proposició
presentada pel GMCiU i el GMPP, i que ho faci amb la consciència tranquil·la,
perquè creu en la filosofia del PIRNA, en el sentit de voler rejovenir el barri
antic, ja que és una eina encaminada a aconseguir aquest objectiu.
La rehabilitació de la Fàbrica Balcells per ubicar el Conservatori de Música i la
creació d’elements dinamitzadors que permetin l’augment del flux de gent al
barri, depenen d’un calendari, i no es produiran demà passat ni d’aquí a un any.
Per tant, tal com manifesten els veïns, cal que, paral.lelament a aquest procés,
es vagi desenvolupant tota aquesta àrea amb els veïns, sense pretendre donar
crèdit a l’afirmació que disposem d’una illa de vianants, com si s’hagués fet un
gran pas important, perquè era un dels objectius del PIRNA, ja que allò que és
pa per a avui, serà gana per a demà.
Insisteix, demana a l'equip de govern que voti afirmativament aquesta
proposició, que serà un pas endavant decisiu, que possibilitarà el consens en
qualsevol element dinamitzador que s’estableixi en aquesta zona, i sempre
serà bo per a una zona que està degradada.
Quan l'equip de govern hagi fet la seva exposició respecte a l’esmena de
substitució que ha presentat a la proposició, ell es pronunciarà al respecte en
nom del GMPP.
L'alcalde explica que, per part de l'equip de govern, es faran dues
intervencions respecte a aquesta qüestió, una del senyor Caballo i l’altra del
senyor Perramon, i dóna la paraula al primer d’ells.
El senyor Caballo i Molina inicia la seva intervenció dient que l'equip de
govern no votarà afirmativament la proposició presentada pel GMCiU i pel
22

GMPP per entendre que els tres acords que conté no reflecteixen les
pretensions l'equip de govern ni el que considera que cal fer per a la
consecució de l’illa de vianants.
Pel que fa al primer dels acords, on es proposa la creació de places
d’aparcament de rotació (zona blava) a la plaça de Gispert, l'equip de govern
considera que si es pretén tirar endavant una illa de vianants, no és viable la
creació d’una zona blava dins de la mateixa illa de vianants.
Per tant, l'equip de govern no pot acceptar aquest punt.
Quant als dos punts següents, referents al manteniment de les places actuals
d’aparcament del carrer d’Alfons XII, i al compromís de no modificar les
condicions de circulació i aparcament en tot el nucli antic sense garantir,
prèviament, la creació d’un aparcament alternatiu, creu que, d’alguna manera,
s’inclouen en els dos acords que proposa l'equip de govern en la seva esmena,
en el sentit de pretendre, per una banda, ordenar la plaça Gispert de forma que
faci compatible l’ampliació de l’espai de vianants, la circulació, la càrrega i
descàrrega i l’accés dels residents als aparcaments; i, per una altra banda, per
a la modificació de les condicions de circulació, procurar aconseguir sempre el
consens amb veïns i comerciants i, sempre que sigui possible, intentar que les
places que desapareguin com a conseqüència de la creació d’una illa de
vianants, no es perdin i siguin ubicades en sectors propers.
Per això, l'equip de govern creu que no pot acceptar la proposició del GMCiU i
del GMPP i proposa l’acceptació de l’esmena de substitució que ha presentat
conjuntament el GMS, GMERC i GMIC-V.
El senyor Perramon i Carrió pren la paraula i explica que la plaça de Gispert
està dins d’un entorn que canviarà visiblement en un futur proper.
Com a conseqüència de la interrupció de la intervenció del senyor Perramon
per part del públic assistent a la Sala, l’alcalde diu que s’està celebrant un
debat absolutament correcte i que el senyor Perramon té el dret a l’ús de la
paraula i pot parlar. I, de la mateixa manera que tots han de ser respectuosos
entre sí, també ho han de ser amb un regidor.
Per això, demana que es permeti al regidor fer ús de la paraula.
El senyor Perramon i Carrió continua amb la seva intervenció dient que entén
perfectament que respecte a les actuacions que s’hagin de fer en el conjunt del
nucli antic, per la inèrcia històrica i pel fet que durant bastant de temps hi ha
hagut poca intervenció de l’Administració pública i també, dins d’ella, de la
municipal, hi hagi una certa incredulitat respecte a les millores i a les
transformacions que es prevegin per al futur. Ho entén perquè, després de tan
de temps i de coses que han començat i han quedat de vegades a mitges,
sovint no s’acaben de creure fins que es veuen fetes.
Davant d’això, però, cal dir que el PIRNA preveu tot un seguit de millores,
algunes de les quals es concreten en una sèrie d’intervencions, i respecte a
d’altres, dóna unes pistes, malgrat que no les concreti encara, cosa que s’haurà
de fer en el futur, a mesura que es vagin aplicant.
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És cert, però, que en aquell entorn més immediat serà segurament on es
produirà el canvi més important del conjunt del nucli antic.
A continuació ho concretarà una mica, ja que, s’ha explicat alguna vegada,
però segurament no s’ha sabut explicar prou bé.
En primer lloc, hi ha la qüestió del carrer Vilanova, que ja s’està fent i que entén
que provoqui un trastorn, perquè sempre suposa un inconvenient important
realitzar obres en un carrer on hi ha botigues i activitats comercials, tant per a
les mateixes activitats, com per a les tasques de càrrega i descàrrega de
mercaderies.
En segon lloc, abans d’acabar l’any, començaran les obres al carrer d’Ignasi
Balcells i, per tant, aquest carrer, que és un dels més atrotinats del barri antic,
tindrà un nou paviment i un carrer transversal, situat entre el carrer de Santa
Maria i el mateix carrer Balcells. D’aquesta forma, s’oxigenarà una mica tot el
carrer de Santa Maria, que té una forma tubular difícil i, de vegades, una mica
angoixant.
En tercer lloc, a principis de l’any que ve, s’urbanitzarà de nou el carrer de Sant
Francesc i el carrer Tahonas. Així mateix, la Generalitat de Catalunya iniciarà
les obres de la plaça del davant del Conservatori, entre aquest centre i el Casal
de Joves i aquell edifici d’habitatges que ja va fer fa temps l’INCASOL.
Finalment, dins del Pressupost de l’any que ve, es preveu la renovació de la
plaça de Montserrat.
Per tant, es produirà una gran renovació de carrers, que segurament serà més
intensa en el barri antic.
També és cert que s’han iniciat uns ajuts considerables per a la millora de les
façanes, que es complementen amb els que atorga la Generalitat de Catalunya,
per als habitatges, que en aquest cas, s’ofereixen tant a locals com a
habitatges, i permetran, en molts casos, que l’aportació pública, entre la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa, per a la renovació de les
façanes, estigui al voltant del cinquanta per cent del cost total.
També cal dir que respecte a la Casa Vidal, que és l’edifici més emblemàtic o
que presideix la plaça de Gispert, hi ha acord entre els propietaris per renovarlo dins de l’any que ve.
Per tant, a part de les renovacions de les façanes, que han millorat la plaça,
atorgant-li una nova imatge, la renovació de la d’aquest edifici constituirà una
millora encara més important, perquè canviarà molt la fesomia de la plaça i la
sensació que es produeix quan s’hi és.
Com és sabut, canviarà, ampliant les seves activitats, el Conservatori. De fet, hi
ha un compromís per tirar-ho endavant i que funcioni l’any 2002. Per tant, el
curs que ve, ja estarà en funcionament. En aquest moment es treballa
intensament, malgrat que es tracta d’obres que es realitzen a l’interior i que no
es visualitzen des de l’exterior, ja que la carcassa ja es va fer.
Els Jutjats, que es faran una mica més endavant, tindran l’accés per la part de
dalt del barri antic, és a dir, pel sector Arbonés i carrer Montserrat, quan es tiri
endavant.
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També es duran a terme algunes activitats menors, com és el Cercle Artístic,
que també possibilitaran que vingui a aquesta zona un tipus de gent que potser
no freqüentava habitualment la plaça Gispert.
Es reforçarà l’habitatge, perquè, al marge dels 32 habitatges joves, les obres
dels quals començaran aquest més o a principis del mes que ve, també es
renovarà completament el sector comprès entre els carrers Mel, Barreres,
Camp d’Urgell i Magraner, així com entre el carrer Barreres i la Muralla. En
aquesta zona s’han iniciat uns enderrocs aquesta setmana, que no són tots els
necessaris, sinó una part d’ells.
S’ha iniciat també el procés d’expropiació de tot aquell conjunt de finques.
Per tant, no és una cosa que estigui només en el projecte, sinó que s’està
duent a terme.
Així doncs, dins de l’any que ve, el conjunt d’aquestes finques probablement
serà ja de propietat municipal, en aquest cas, a través de la societat municipal
FÒRUM, S.A.
Tot plegat farà que en el futur, en aquest sector de l’entorn de la plaça Gispert
hi hagi nous residents, que seran nous ciutadans que faran seus aquests
carrers i places, i que no tenien el costum de passar-hi fins ara.
Diria que respecte a la plaça Gispert tots estan d’acord en un seguit de
qüestions: una, que fins ara hi havia un caos bastant considerable de circulació,
que, no convidava a les persones que anaven a peu a anar-hi; una altra, que
cal donar-li més qualitat i dignificar-la i, al final del procés, tota la plaça serà una
illa de vianants completa, però això significa que, prèviament, cal fer tot un
seguit d’actuacions en el conjunt del barri antic, per tant, fer-la completament
com a illa de vianants no serà fins d’aquí a uns anys.
La voluntat de millorar la plaça i el seu entorn és compartida, però hi poden
haver diferents valoracions sobre la manera d’actuar en aquests moments, de
forma més immediata.
Probablement, en aquest moment, el debat no se centra estrictament en el
nombre de places d’aparcament, sinó en la sensació que tenen els veïns i
comerciants de la zona d’una certa intromissió de l’Ajuntament de Manresa en
una plaça que aquestes persones senten com a seva i estimen.
En general, qualsevol tipus de canvi, sobretot en aquest període de poca
intervenció, produeixen temors, inquietuds i, fins i tot, algun tipus de desacord,
al marge de la incredulitat a què s’ha referit abans.
Ha de manifestar que l'equip de govern reconeix que en l’aplicació concreta de
la solució que ha plantejat i posat en funcionament, han aparegut alguns temes
de forma, que han distorsionat la voluntat o la sensació que en tenen les
persones afectades. Un d’ells és que el fet de veure els pilons sols sense el
mobiliari, ofereix un visió poc amable de l’element, que no permet apreciar la
part amable de la plaça. Un altre és que la solució que l'equip de govern ha
plantejat permetia els diferents tipus de circulació, però no permetia que la gent
s’hi estacionés com acostumava a fer, és a dir, en moments determinats sense
estar-ne autoritzat. I un altre és que possiblement cal flexibilitzar el tancament
de la zona de càrrega i descàrrega en la part de l’illa de vianants, perquè siguin
més factibles aquestes operacions i els comerços puguin funcionar millor.
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Per tant, l'equip de govern admet que en la forma hi ha hagut alguns errors que
poden millorar en el futur, tenint en compte també que aquesta situació és més
traumàtica en aquest moment en què el carrer de Vilanova és tancat.
Abans ha dit que els canvis produeixen temors i inquietuds, i que l’acceptació
actual és més difícil per aquest tancament i, de fet, els comerciants han
suportat èpoques més dures. En aquest sentit, recorda fa deu o dotze anys,
quan hi havia un grau de delinqüència molt elevat, la situació que es va patir a
la plaça de Gispert va ser extraordinàriament dura i els veïns i comerciants la
van resistir.
Considera que en aquest moment el nivell de seguretat és molt més alt i
l’ambient que es respira en aquesta plaça és molt millor, i està convençut que
en el futur millorarà.
L’acceptació dels canvis en la situació actual és més difícil. Els canvis s’han
d’anar polint i, a més, el canvi produït forma part d’una cadena de millores molt
important, com ha comentat abans, que reforçaran molt el nucli antic i aquest
sector, que es recuperarà més ràpidament que d’altres més difícils del mateix
nucli antic.
Per tant, aquestes activitats en tot aquest entorn de Barreres, Gispert i Balcells
portaran nous ciutadans a viure-hi i nous vianants, fruit de les noves activitats.
Creu, doncs, que l’esmena de substitució que proposa aprovar l'equip de
govern recull, per una banda, la voluntat de fer compatibles aquests usos
contradictoris i difícils, perquè en el fons, de vegades nosaltres mateixos
pensem de manera diferent si anem en cotxe o a peu, per tant la confrontació
vehicle-vianant és viva en tota la ciutat. L’esmena intenta, així mateix, fer
compatible aquesta ampliació de l’espai per a vianants, la circulació, la càrrega
i descàrrega dels vehicles i l’accés dels residents als aparcaments. Cal
procurar que aquest temes es resolguin correctament.
També es procurarà que hi hagi consens amb els veïns i els comerciants,
malgrat que de vegades no s’aconsegueixi i, sempre que sigui possible,
compensar les places d’aparcament perdudes.
S’ha procurat mantenir el conjunt de places de rotació d’aquell sector amb la
incorporació a la Muralla de Sant Francesc i a l’entorn del carrer d’Alfons XII i,
en qualsevol cas, l'equip de govern té la voluntat d’aplicar la solució que es
trobi per mantenir l’aparcament al carrer d’Alfons XII i fer-la operativa.
És conscient, però, de les dificultats que existeixen per mantenir-les sense que
es produeixin problemes en la circulació que causin inconvenients encara
pitjors en el sector de comerç i de veïns que estan representats avui al Ple.
Demana, doncs, als grups de l’oposició que votin afirmativament l’esmena
presentada per l'equip de govern, que en el fons planteja algunes inquietuds
que comparteixen, malgrat que no arriba a concretar alguns criteris de solució
que s’han proposat, però estableix un marc més ampli.
El senyor de Puig i Viladrich diu que farà a continuació una curta intervenció
i, posteriorment, passarà el micròfon a un company de grup.
El GMCiU ha escoltat amb atenció les intervencions del senyor Caballo i del
senyor Perramon i creu que no han aportat res de nou, que possibiliti canviar la
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proposició presentada conjuntament pel GMCiU i pel GMPP, ni acceptar
l’esmena presentada per l'equip de govern.
Per això, el GMCiU continua demanant als grups municipals que votin
afirmativament la proposició presentada pel GMCiU i pel GMPP, per considerar
que l’esmena de l'equip de govern no recull totes les reivindicacions
manifestades en aquest Ple pel col·lectiu de comerciants i veïns.
Per aquestes raons i, tal com s’ha dit anteriorment, per considerar que l'equip
de govern ha canviat les prioritats que s’haurien de tenir en aquell sector, el
GMCiU manté la seva proposició i, si es vota negativament, el seu grup haurà
de fer el mateix amb l’esmena presentada per l'equip de govern.
El senyor Vives i Portell pren la paraula a continuació i diu que no afegirà
gaire coses al debat que s’ha fet, a les propostes formulades, ni tampoc a les
paraules manifestades per la representant dels veïns i comerciants i pels
companys regidors que l’han precedit en la paraula.
Tanmateix, voldria puntualitzar alguns aspectes, respecte els quals val la pena
reflexionar-hi, amb independència del resultat de la votació d’avui.
En primer lloc, seria bo que, quan actuïn els regidors, tenint en compte, a més,
que disposen d’una part de la sobirania dipositada pels ciutadans, com a mínim
durant quatre anys, facin un ús diferent del que han fet en aquest cas.
Ho diu perquè ara es parla de consens i de diàleg, i d’escoltar, que és
bàsicament el que més haurien de fer, per poder decidir, posteriorment en
conseqüència.
En canvi, ara s’han de posar “pedres al fetge” perquè això no s’ha fet abans i
s’han trobat amb una reacció d’ira per part d’un grup de ciutadans, que els ha
semblat legítimament que realment no se’ls havia escoltat.
És sabut i se n’ha parlat abastament durant molts anys, que el barri antic és
molt diferent de la resta de barris de la ciutat; la pell de la gent és més prima, hi
ha una sensibilitat diferent, entre altres coses, perquè és l’indret de la ciutat on
s’hi aboca més marginalitat, i aquesta és una dada estadística que tots han
utilitzat alguna vegada.
Això no se’ns pots escapar de cap manera. Manresa no té un barri antic, sinó
un barri vell, amb tot el que això comporta, i no cal que li ho recordi al senyor
Perramon, ja que hi treballa cada dia, i li consta que ho fa amb molt interès.
La proposta del senyor Perramon, però, és un decàleg de coses que tots han
consensuat, però que saben que no es pot fer en un futur immediat, perquè
moltes de les intervencions del barri antic, o millor dit, del barri vell, s’han anat
retardant sine die a causa de molts factors. Per tant, parlar d’un barri ideal en
un futur immediat o a mig termini, no compensa del mal que es pot provocar
quan s’adopten decisions com la que s’aplicarà a partir del dia 22.
El senyor Perramon ha dit que la plaça Gispert encara estarà uns quants anys
d’aquesta manera, i, si és així, personalment, i dit com a ciutadà que viu moltes
hores del dia en aquell barri, i no com a regidor, no veu perquè no es pot
flexibilitzar la postura i acceptar la proposició. Els veïns han flexibilitzat la seva
postura, segurament al principi ningú preveia la possibilitat que es tanqués el
carrer Vilanova, a ningú li agradava la idea, a cap dels comerciants, però ho
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han acceptat. Han admès que es facin obres al carrer Vilanova en aquest
moment, però no estan d’acord amb que aquests treballs siguin simultanis a la
intervenció a la plaça Gispert.
El regidor pot dir que es tracta de setze places d’aparcament i que se’n crearan
d’altres com a alternativa, però cal preguntar, quan?, com?, amb la mateixa
qualitat?, es permetrà l’existència del mateix flux de ciutadans que hi ha ara
des de la part baixa del barri cap a dalt?, suposarà exactament el mateix per a
tot aquest conjunt de comerciants el fet que es creïn més places a dalt, al
carrer d’Alfons XII, tenint en compte que el barri s’enriqueix comercialment
quan es va cap a la plaça de l’Ajuntament o cap el Born, carrer Nou o Sant
Miquel?
Els qui trepitgen i viuen cada dia al barri saben que la resposta és no, com
també ho saben els comerciants que són presents avui a la Sala de Plens.
Per tant, no estaria malament flexibilitzar la postura. Això no suposaria un pas
enrera, sinó senzillament l’establiment d’una pròrroga, que és el que demanen
els afectats.
Aquesta pròrroga, alhora, obligaria a l’Ajuntament a complir escrupolosament
els compromisos que declara contraure en aquest moment, per a aconseguir
un barri antic en lloc de vell, a mig termini.
Creu que això no costaria tant. El barri antic està molt “malalt”, més del que es
pensen tots els presents a la Sala i les persones que es diu que vindran o que
han de venir al barri responen a un perfil imaginat, que, en molts casos, pot no
correspondre a la realitat. Ho diu sense alarmisme, només constatant la realitat
d’altres llocs de Catalunya, de l’Estat espanyol i d’Europa; només cal voltar una
mica, mirar i escoltar.
Demana, doncs, tan sols una postura de flexibilització per part de l'equip de
govern, no li demana que toqui ni una llamborda, ni un piló del carrer de
Vilanova.
El que s’ha fet en aquest moment a la plaça de Gispert és un bunyol (si se li
permet l’expressió vulgar), urbanísticament, no s’aguanta per enlloc. Una ciutat
no es dibuixa sobre un plànol, sinó que es viu i es camina. Els regidors haurien
de saber-ho, i parla pel senyor Perramon, que ho fa, i per això l’estranya que no
flexibilitzi aquesta postura, amb la qual es faria el més intel·ligent i el més
profitós per a tothom.
Algú va dir fa molts anys, de forma prou intel·ligent, que, de vegades, els
ciutadans estan legitimats a anar contra el seu govern per defensar el seu país.
Potser avui, en aquest cas, els ciutadans estan legitimats per anar contra
aquest govern i a favor de la seva ciutat.
Demana, per tant, que l’Ajuntament no decebi els ciutadans i que els regidors
facin un exercici d’humilitat, d’autèntica democràcia, de diàleg, i del consens
que tots proclamen, avenint-se a això.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé afirmant que rectificar és de savis i aquí
s’està demanant temps, no es demana res més.
Entén que el senyor Perramon digui que l’evolució d’aquest tema serà d’una
forta incidència urbanística en tota l’àrea, que serà difícil de reconèixer. Està
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convençut que això serà així, i, per això, es va consensuar un document en el
que hi creuen.
Tant si és a principis d’any, com a mig any, o a finals d’any, o l’any que ve, o
l’altre, seran molts anys, i el senyor Perramon sap que s’està parlant de deu
anys vista.
El regidor també ha dit que l’any que ve començarà una intervenció important
en aquella àrea, que s’aixecarà tota la zona i s’edificarà. Davant d’això, ell
pregunta perquè volem una illa de vianants, si estarà tot aixecat?
Potser el senyor Perramon no s’adona de la seva gran contradicció. Si estarà
tot “potes enlaire”, es millorarà en un any, i en dos anys la zona serà el que ha
de ser, és a dir, un nucli antic com cal, regenerat, perquè cal o perquè convé
tant crear una illa de vianants allà al mig, si ningú podrà passejar-hi, segons el
senyor Perramon? Insisteix, el regidor no s’adona de la seva gran contradicció i
del fet que s’està trencant el gran esperit de consens que ha presidit el Saló de
Plens durant els dos darrers anys, amb tots els grups municipals afrontant
reptes de futur?; no s’adona que el projecte universitari va ser consensuat per
tots, perquè és un projecte de futur?; i que el PIRNA també ho va ser perquè
també era un projecte de futur?; l'equip de govern és incapaç de voler
consensuar una “formiga” en el plànol?
És l'equip de govern qui està trencant la baralla del consens a la nostra ciutat i
cal que en prengui bona nota, perquè l'equip de govern serà el responsable no
tan sols del que pugui passar en uns carrers de la ciutat, sinó també del que ha
de ser el consens de futur a la ciutat, ja que, si s’està treballant sota aquesta
àrea de consens i l'equip de govern és el primer en trencar la baralla del
consens, sota un document aprovat, no s’adona que humanament tots poden
cometre errors i el més lògic és rectificar?
Pregunta a l'equip de govern si ha llegit bé el primer punt de l’esmena que ha
presentat, per a la qual demana el vot afirmatiu. En ell es proposa ordenar la
plaça Gispert, de forma que faci compatible l’ampliació de l’espai per a
vianants, la circulació i la càrrega i descàrrega dels vehicles i l’accés dels
residents als aparcaments. A ell li sembla bé, però creu que això arriba gairebé
un mes tard. S’ha tancat l’illa de vianants i s’ha “tirat pel dret”, i ara que l'equip
de govern s’adona, pensa com ho pot fer per solucionar-ho.
El mateix equip de govern s’adona que el que va fer en el seu moment, va ser i
és un greu error, i ho continuarà essent, però el que no se sap és de quina
manera, com i quan es pagarà aquest error, ningú pot dir-ho. I, per molt maco
que ho posin d’aquí a dos o tres anys, ningú sap, ni tan sols el senyor
Perramon o l’alcalde, quin serà el desenvolupament d’aquella zona en aquests
dos o tres anys.
Si l'equip de govern demana consens per treballar a la ciutat, l’oposició li ho
posa molt fàcil, és el consens dels qui són a l’oposició i de la gent que viu i
treballa a la zona afectada. Per això, demana a l'equip de govern que retiri la
seva esmena i voti afirmativament la proposició presentada pel GMCiU i pel
GMPP.
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El senyor Perramon i Carrió diu que el PIRNA contenia tot un conjunt
d’actuacions bastant concretes així com unes orientacions i unes línies
d’actuació. És probable que en alguns temes, potser no tant d’obra pública o
d’abast tan important en la inversió, l'equip de govern vagi avançant, com
també és probable que en alguns temes molt puntuals no es produeixi l’ampli
consens que es dóna en qüestions de més abast. En el model, en el conjunt
d’intervencions i d’inversió en el nucli antic, es va arribar a un acord, malgrat
que pot ser que en alguna aplicació concreta no s’arribin a posar d’acord. Això
és perfectament factible amb el manteniment del tema del consens general, al
seu parer.
L'equip de govern estava convençut que no era bo per a ningú que la plaça
Gispert continués tal com estava en aquest moment i, per tant, calia millorar-la i
dignificar-la. Per això s’ha pres la decisió de fer aquest tipus d’intervenció,
malgrat que, posteriorment es pugui discutir o discrepar sobre la forma en què
s’ha fet, i, fins i tot, probablement sobre el nivell d’informació que s’ha donat, en
el sentit que es va donar una informació general a través de la premsa i no es
va arribar a la informació directa als ciutadans implicats.
Respecte a aquest últim aspecte, assumeix que no és el model general que
s’ha d’utilitzar i, en tot cas, és una qüestió que es procurarà corregir.
També vol dir, però, que l’Ajuntament ha celebrat una reunió amb els veïns del
sector, en la que va quedar el tema obert, ja que ells van manifestar les seves
opinions i l’Ajuntament va exposar la seva visió de la situació. Així mateix, hi ha
un compromís de l'equip de govern i, en concret del regidor senyor Caballo i
d’altres regidors de l'equip de govern en el sentit que, abans de fer noves
intervencions en aquell espai, se’n parlarà amb els veïns i s’explicarà quines
són les propostes, i quins són els avantatges i els inconvenients. Pot ser que
s’arribin a posar d’acord o no, però, com a mínim, les persones afectades
sabran quin és l’objectiu, quins són els elements que l'equip de govern analitza
i, en tot cas, a partir d’aquí, hi haurà un coneixement més a fons de la situació.
L'equip de govern entén, i abans ell ho ha dit respecte a alguns temes, que
s’haurà de flexibilitzar i, per tant, està obert a plantejar aquesta qüestió.
Ha de dir, però, que l'equip de govern no està disposat a deixar la plaça Gispert
com estava abans, encara que sigui amb caràcter provisional, perquè creu que
és fer un flac favor esperar cinc anys amb la plaça d’aquella manera.
Tenim una situació intermitja i no definitiva i, per tant, l'Ajuntament vol acabar
de parlar amb els veïns i explicar quina és la solució que plantejarà.
Per a l'equip de govern hauria estat més còmode deixar-ho tot tal com estava,
tothom anava fent la viu-viu i endavant, però aquest no és el model de barri
antic que defensa per als veïns i comerciants d’aquella zona i per al conjunt de
la ciutat. Per això, l'equip de govern ha adoptat aquesta mesura, que és
criticable en la forma, però que té un objectiu clar i de la qual n’està convençut.
Per tant, admetent les equivocacions que hi pugui haver, però també amb la
ferma voluntat de fer aquesta millora en el barri antic, l'equip de govern manté
la seva proposta d’esmena, que recull bastants aspectes que es plantegen en
la proposició presentada pel GMCiU i pel GMPP, i que marca una línia i una
voluntat d’intervenció sobre aquestes qüestions del barri antic.
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L'alcalde dóna la paraula novament a la senyora Portell.
La senyora Portell intervé de nou i dirigint-se al senyor Perramon li diu que tot
el que ell ha explicat li sembla immillorable i li agradaria no haver de morir
sense poder-ho veure, per tant, té moltes ganes de veure-ho fet. Ho accepta i
serà un gran repte per a l’actual equip de govern i per als futurs regidors, si
algun dia canvia el color d’aquest Ajuntament.
Hi ha una cosa, però, que és clara, el senyor Perramon ha dit unes paraules
molt ben dites, en el sentit que el caos que hi havia a la placeta no podia ser,
però aquell caos anava molt més bé que el bunyol que hi ha ara. Per això, els
veïns i comerciants demanen un terme mig, volen que es faci en aquests
carrers el que no s’ha fet mai i que s’ha fet en altres carrers privilegiats.
Demanen un parquímetre, hi caben setze cotxes i els veïns i comerciants volen
que hi hagi rotació, ja que, si durant tots aquests darrers anys no han anat a
molestar ningú a l’Ajuntament, tenint en compte totes les pegues que han
tingut, que han arribat, fins i tot, al punt d’haver de carregar cotxes a coll per
treure’ls, sense anar cada cinc minuts a l’Ajuntament a dir-ho, s’ha demostrat
que són uns ciutadans que haurien d’estar a la llista dels “bastant exemplars” i
algun dia s’hauria de fer un debat només d’aquest aspecte. Han tingut una
càrrega de paciència que no portaven ni les alforges del ruc, quan va anar a
Betlem, i ara ja n’estan tips.
Per això, demanen que es faci una cosa intermitja.
Insisteix, prefereixen el caos que hi havia abans, que la placeta que hi ha ara,
no perquè els agradés, sinó perquè podien treballar més lliurement.
El senyor Perramon diu que vol parlar-ne i fer-ne una reflexió, i, segons té
entès ella, el regidor treballa al barri antic i, per tant, veu cada dia la situació. El
senyor Perramon sap que una cosa és fer volar coloms i l’altra és quan aquests
coloms van a terra a picar el pa, ja que, si no n’hi ha, tornen a volar perquè no
en troben.
Així doncs, la previsió de cinc o sis anys que ha fet el senyor Perramon no va
bé als veïns i comerciants, perquè potser ja no respiraran.
Quan el senyor Perramon arribi a casa avui, pot ficar el cap a la banyera i veurà
com és de diferent poder-lo treure cada dos minuts o cada mitja hora, o bé
esperar d’aquesta manera durant cinc anys. Amb el cap amorrat d’aquesta
forma, es morirà, perquè no podrà respirar.
Així, de la manera que es vol solucionar aquell sector, no és la forma que cal
fer. Amb tots els problemes que hi ha hagut en aquella zona, només demana
que s’instal·li un parquímetre mentre es fan les obres. No costa gaire provar-ho,
i les persones afectades s’han conformat durant molts anys amb la situació de
la plaça, perquè podien treballar, però ara és impensable fer-ho. Hi ha tres
quartes parts del barri per caminar, tenint en compte que no s’hi ha d’anar a
veure res, i una part per passar tothom en fila índia.
Demana a l'equip de govern que hi reflexioni, i, malgrat que ella no coneix les
normes del Ple de la Corporació ni sap gaire com funciona, perquè no havia
tingut mai el gust de venir-hi, demana que l'equip de govern escolti una mica
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les persones que avui hi han assistit, ja que, quan s’acosten les eleccions, a
l'equip de govern li va molt bé escoltar el que diuen els ciutadans i la llista no
s’acaba en aquell moment.
Si algun dia canvia el govern municipal els veïns podran dir que els qui eren
abans a l’Ajuntament, se’ls van escoltar en el seu moment i es va procurar
entre tots plegats fer-ho més bé. Si d’aquí a mig any es veu que aquesta
mesura no funciona, es deixa estar, però, el mateix senyor Perramon diu que
s’ha d’aixecar tot el barri, i així no podem anar.
Es reitera, doncs, que els veïns i comerciants prefereixen la plaça que hi havia
abans, que era un caos, però que permetia que s’hi pogués treballar.
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que, tenint en compte les
afirmacions que ha fet el senyor Perramon i les manifestacions dels veïns, es
podria adoptar una solució intermitja en el sentit següent: com es diu en el punt
primer de la proposició del GMCiU i del GMPP, crear places d’aparcament de
rotació (zona blava) a la plaça de Gispert, i no tornar a plantejar aquesta
qüestió fins que no s’hagi enllestit el Conservatori i s’hagi solucionat tot aquest
espai.
Aquesta seria una manera de sortir d’aquesta situació d’impàs.
Fa, doncs, aquesta proposta i no s’allarga més, perquè l’alcalde ha estat molt
generós de permetre-li fer aquesta intervenció, però voldria que es fes aquesta
reflexió. Hi ha tot un seguit de coses que estaran acabades possiblement a
finals del 2002 i, per tant, es pot plantejar l’illa de vianants per al 2002, i,
mentrestant, mantenir aquesta situació intermitja que s’està demanant.
El senyor Perramon i Carrió diu que en algunes de les intervencions dels
grups de l’oposició i dels representants del sector, s’ha posat una mica en
dubte algunes inversions que l'equip de govern ha explicat que es farien. Per a
algunes d’elles, ja es disposa de dotació pressupostària per tirar-les endavant.
Abans ha dit que entén la incredulitat que existeix, ja que durant molts anys
s’ha anat dient que es farien una sèrie de coses, però la situació no canviava.
Aquest equip de govern ha tingut la sort de trobar-se en un moment en què hi
ha capacitat d’inversió i està decidit a tirar endavant aquest conjunt de millores
en el nucli antic, tant en aquest sector com en d’altres.
Això no són només paraules, sinó que aviat es veuran les obres. Per tant,
espera poder guanyar d’aquí a un temps aquesta incredulitat que entén que
puguin tenir les persones afectades, i que aquestes persones comparteixin amb
l'equip de govern l’esperança que això tirarà endavant d'una manera positiva,
amb la dificultat i el temps que comporta fer una millora total de tot el conjunt
del barri antic.
Per altra banda, es preveu celebrar properament una reunió amb els veïns del
sector, amb la voluntat d’exposar una proposta de l'equip de govern i
d’intercanviar criteris.
Així, doncs, emplaça per a aquell moment les manifestacions sobre les
diferents posicions, i demana que es voti afirmativament l’esmena presentada
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per l'equip de govern, que considera que és, com a mínim, un comú
denominador de totes les posicions existents a l’Ajuntament.
L'alcalde diu que, més enllà de l’existència de la discrepància, hi ha una
voluntat de diàleg. A més, el to del debat és correcte, i dins d’un marc on hi pot
haver gent enfadada amb les decisions del govern municipal, i on els grups de
l’oposició poden discrepar amb l'equip de govern o viceversa, cal que es
mantingui un to civilitzat, com el que s’ha produït.
Més enllà dels acords, del diàleg i del consens que puguin existir, això també
és absolutament positiu, d’alguna manera.
Així, doncs, a continuació es passarà a la votació, deixant clar, tal com ha dit el
senyor Perramon que el govern municipal està emplaçat a una reunió, que ja
s’havia acordat prèviament a aquesta proposta.
Sotmesa a votació l’esmena de substitució presentada pel GMS, GMERC i
GMIC-V, a la proposició, s’aprova per 15 vots afirmatius (11 GMS, 1 GMIC-V i 3
GMERC) i 10 vots negatius (8 GMCiU i 2 GMPP).
Com a conseqüència del resultat de la votació, la proposició conjunta del
GMCiU i del GMPP decau.
L’alcalde disposa que es faci, a continuació, la lectura, debat i votació conjunts
dels assumptes inclosos en els punts 4.1.5, 4.1.6 i 4.1.7 de l’ordre del dia,
donada la presència al Saló de Sessions de persones interessades en aquests
temes.
Així mateix, seguidament s’entrarà en el coneixement de l’assumpte inclòs en
el punt 4.1.8 de l’ordre del dia, i, posteriorment, es reprendrà l’ordre del dia.

4.1.5

APROVAR LA MINUTA DE CONVENI URBANÍSTIC A SIGNAR AMB EL
SENYOR JOSEP BERENGUER CASTELLANA, DIRIGIT A LA SEVA
ADHESIÓ A LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL SUBSECTOR I DE
BASES DE MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 31
d’agost del 2001, que, transcrit, diu el següent:
“Atès que en data 25 d’octubre de 1995 va ser aprovat definitivament per la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona el Pla parcial d’ordenació del subsector 1
del sector de sòl urbanitzable programat de les Bases de Manresa, la normativa
del qual fixa com a sistema d’actuació per al seu desenvolupament el de
compensació.
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Atès que en data 18 de novembre de 1996 l’Ajuntament de Manresa va atorgar
l’aprovació a la constitució de la Junta de Compensació de l’àmbit del Pla
parcial, formalitzada davant del notari senyor Antonio Alfonso Roselló Mestres
en data 21 d’octubre de 1996, i posteriorment inscrita en el Registre d’entitats
urbanístiques col·laboradores, en data 30 d’abril de 1997 (Tom IX, Foli 96,
assentament núm. 1081).
Atès que en data 21 de juliol de 1997 va ser incoat el Projecte d’expropiació per
taxació conjunta dirigit a l’adquisició dels béns i els drets dels propietaris no
adherits a la Junta de Compensació, el qual va ser aprovat definitivament per la
Generalitat de Catalunya en data 9 de desembre de 1998, resultant beneficiària
de l’expropiació la pròpia Junta de Compensació de l’àmbit esmentat.
Atès que entre els béns i drets inclosos en el projecte de taxació, i pendents de
la seva ocupació definitiva per part de la Junta de Compensació, hi figura una
finca propietat del senyor JOSEP BERENGUER CASTELLANA, que l’esmentat
titular va interposar recurs contenciós administratiu contra la resolució del Jurat
d’Expropiació de Catalunya per la qual es fixà el preu just de l’expropiació de la
seva finca (recurs núm. 47/2000-A).
Atès que el senyor JOSEP BERENGUER CASTELLANA té la seva residència
habitual i permanent en la finca que ha de ser objecte d’expropiació, i tenint en
compte que la ubicació concreta d’aquesta finca no impedeix el
desenvolupament de l’àmbit del Pla parcial, per part de l’Ajuntament de
Manresa i de la Junta de Compensació del subsector I de Bases de Manresa,
se li ha ofert la possibilitat de subscriure un conveni urbanístic amb la voluntat
de trobar una solució que possibiliti l’adhesió d’aquest titular a la Junta de
Compensació i eviti l’expropiació de la seva finca.
Atès que aquest oferiment ha estat acceptat pel senyor JOSEP BERENGUER
CASTELLANA.
Vista la minuta de conveni que s’acompanya amb el present dictamen,
redactada pels serveis jurídics d’Urbanisme.
Atès el principi de llibertat contractual en el sentit que l’Administració pot
assumir qualsevol obligació que no resulti contrària a l’ordenament jurídic,
sense que es constati l’existència d’infraccions en el redactat del conveni
urbanístic objecte del present Dictamen.
El Regidor Delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la
Comissió informativa i de control de Serveis del Territori que presideix, proposa
al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
1r. APROVAR la minuta de conveni urbanístic adjunta a aquest dictamen, a
signar amb el senyor JOSEP BERENGUER CASTELLANA, dirigida a la seva
adhesió a la Junta de Compensació del subsector I de Bases de Manresa, i la
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conseqüent retirada de l’expedient d’expropiació sobre la seva finca per part de
l’Ajuntament de Manresa
2n. FACULTAR l’Il·lm. Sr. Alcalde per a la signatura del conveni definitiu, així
com per a l’esmena d’aquells errors materials que poguessin observar-se en el
seu redactat.”
4.1.6

APROVAR LA MINUTA DE CONVENI URBANÍSTIC A SIGNAR AMB LA
SENYORA CANDELÀRIA CUELLAR PIQUÉ, DIRIGIT A LA SEVA
ADHESIÓ A LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL SUBSECTOR I DE
BASES DE MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 31
d’agost del 2001, que, transcrit, diu el següent:
“Atès que en data 25 d’octubre de 1995 va ser aprovat definitivament per la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona el Pla parcial d’ordenació del subsector 1
del sector de sòl urbanitzable programat de les Bases de Manresa, la normativa
del qual fixa com a sistema d’actuació per al seu desenvolupament el de
compensació.
Atès que en data 18 de novembre de 1996 l’Ajuntament de Manresa va atorgar
l’aprovació a la constitució de la Junta de Compensació de l’àmbit del Pla
parcial, formalitzada davant del notari senyor Antonio Alfonso Roselló Mestres
en data 21 d’octubre de 1996, i posteriorment inscrita en el Registre d’entitats
urbanístiques col·laboradores, en data 30 d’abril de 1997 (Tom IX, Foli 96,
assentament núm. 1081).
Atès que en data 21 de juliol de 1997 va ser incoat el Projecte d’expropiació per
taxació conjunta dirigit a l’adquisició dels béns i els drets dels propietaris no
adherits a la Junta de Compensació, el qual va ser aprovat definitivament per la
Generalitat de Catalunya en data 9 de desembre de 1998, resultant beneficiària
de l’expropiació la pròpia Junta de Compensació de l’àmbit esmentat.
Atès que entre els béns i drets inclosos en el projecte de taxació, i pendents de
la seva ocupació definitiva per part de la Junta de Compensació, hi figura una
finca propietat de la senyora CANDELARIA CUELLAR PIQUÉ i que
l’esmentada titular va interposar recurs contenciós administratiu contra la
resolució del Jurat d’Expropiació de Catalunya per la qual es fixà el preu just de
l’expropiació de la seva finca (recurs núm.48/2000-2A).
Atès que la senyora CANDELARIA CUELLAR PIQUÉ té la seva residència
habitual en la finca que ha de ser objecte d’expropiació, i tenint en compte que
la ubicació concreta d’aquesta finca no impedeix el desenvolupament de l’àmbit
del Pla parcial, per part de l’Ajuntament de Manresa i de la Junta de
Compensació del subsector I de Bases de Manresa se li ha ofert la possibilitat
de subscriure un conveni urbanístic amb la voluntat de trobar una solució que
possibiliti l’adhesió d’aquesta titular a la Junta de Compensació i eviti
l’expropiació de la seva finca.
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Atès que aquest oferiment ha estat acceptat per la senyora CANDELARIA
CUELLAR PIQUÉ.
Vista la minuta de conveni que s’acompanya amb el present dictamen,
redactada pels serveis jurídics d’Urbanisme.
Atès el principi de llibertat contractual en el sentit que l’Administració pot
assumir qualsevol obligació que no resulti contrària a l’ordenament jurídic,
sense que es constati l’existència d’infraccions en el redactat del conveni
urbanístic objecte del present Dictamen.
El Regidor Delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la
Comissió informativa i de control de Serveis del Territori que presideix, proposa
al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
1r. APROVAR la minuta de conveni urbanístic adjunta a aquest dictamen, a
signar amb la senyora CANDELARIA CUELLAR PIQUÉ, dirigida a la seva
adhesió a la Junta de Compensació del subsector I de Bases de Manresa, i la
conseqüent retirada de l’expedient d’expropiació sobre la seva finca per part de
l’Ajuntament de Manresa
2n. FACULTAR l’Il·lm. Sr. Alcalde per a la signatura del conveni definitiu, així
com per a l’esmena d’aquells errors materials que poguessin observar-se en el
seu redactat.”
4.1.7

APROVAR LA MINUTA DE CONVENI URBANÍSTIC A SIGNAR AMB LA
SENYORA ROSA CARDONA LLENA, DIRIGIT A LA SEVA ADHESIÓ A LA
JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL SUBSECTOR I
DE BASES DE
MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 31
d’agost del 2001, que, transcrit, diu el següent:
“Atès que en data 25 d’octubre de 1995 va ser aprovat definitivament per la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona el Pla parcial d’ordenació del subsector 1
del sector de sòl urbanitzable programat de les Bases de Manresa, la normativa
del qual fixa com a sistema d’actuació per al seu desenvolupament el de
compensació.
Atès que en data 18 de novembre de 1996 l’Ajuntament de Manresa va atorgar
l’aprovació a la constitució de la Junta de Compensació de l’àmbit del Pla
parcial, formalitzada davant del notari senyor Antonio Alfonso Roselló Mestres
en data 21 d’octubre de 1996, i posteriorment inscrita en el Registre d’entitats
urbanístiques col·laboradores, en data 30 d’abril de 1997 (Tom IX, Foli 96,
assentament núm. 1081).
Atès que en data 21 de juliol de 1997 va ser incoat el Projecte d’expropiació per
taxació conjunta dirigit a l’adquisició dels béns i els drets dels propietaris no
adherits a la Junta de Compensació, el qual va ser aprovat definitivament per la
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Generalitat de Catalunya en data 9 de desembre de 1998, resultant beneficiària
de l’expropiació la pròpia Junta de Compensació de l’àmbit esmentat.
Atès que entre els béns i drets inclosos en el projecte de taxació, i pendents de
la seva ocupació definitiva per part de la Junta de Compensació, hi figura una
finca propietat de la senyora ROSA CARDONA LLENA i que l’esmentada titular
va interposar recurs contenciós administratiu contra la resolució del Jurat
d’Expropiació de Catalunya per la qual es fixà el preu just de l’expropiació de la
seva finca (recurs núm.45/2000-BR).
Atès que la senyora ROSA CARDONA LLENA té la seva residència habitual en
la finca que ha de ser objecte d’expropiació, i tenint en compte que la ubicació
concreta d’aquesta finca no impedeix el desenvolupament de l’àmbit del Pla
parcial, per part de l’Ajuntament de Manresa i de la Junta de Compensació del
subsector I de Bases de Manresa, se li ha ofert la possibilitat de subscriure un
conveni urbanístic amb la voluntat de trobar una solució que possibiliti l’adhesió
d’aquesta titular a la Junta de Compensació i eviti l’expropiació de la seva finca.
Atès que aquest oferiment ha estat acceptat per la senyora ROSA CARDONA
LLENA.
Vista la minuta de conveni que s’acompanya amb el present dictamen,
redactada pels serveis jurídics d’Urbanisme.
Atès el principi de llibertat contractual en el sentit que l’Administració pot
assumir qualsevol obligació que no resulti contrària a l’ordenament jurídic,
sense que es constati l’existència d’infraccions en el redactat del conveni
urbanístic objecte del present Dictamen.
El Regidor Delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la
Comissió informativa i de control de Serveis del Territori que presideix, proposa
al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
1r. APROVAR la minuta de conveni urbanístic adjunta a aquest dictamen, a
signar amb la senyora ROSA CARDONA LLENA, dirigida a la seva adhesió a la
Junta de Compensació del subsector I de Bases de Manresa, i la conseqüent
retirada de l’expedient d’expropiació sobre la seva finca per part de
l’Ajuntament de Manresa
2n. FACULTAR l’Il·lm. Sr. Alcalde per a la signatura del conveni definitiu, així
com per a l’esmena d’aquells errors materials que poguessin observar-se en el
seu redactat.”
El senyor García i Comas pren la paraula i diu que els tres dictàmens tenen,
en el fons, el mateix contingut. Es tracta d’aprovar un conveni urbanístic amb
tres veïns que pertanyen al sector de l’anomenat Pla Parcial de Bases de
Manresa, respecte el qual en aquest moment ja s’estan acabant les últimes
fases d’urbanització.
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Els tres veïns, que són el senyor Josep Berenguer Castellana, la senyora
Candelaria Cuellar Piqué, i la senyora Rosa Cardona Llena, estan situat al
carrer Balmes.
Les edificacions afectades existien abans de la definició del Pla General, i, per
tant, també del Pla Parcial, respecte a les quals, en el seu moment,
l’Ajuntament va atorgar unes llicències per edificació.
Per tant, aquests veïns han anat pagant els seus impostos des de la data de la
construcció de les edificacions.
Amb aquests acords, es reparteix entre la Junta de compensació i l’Ajuntament
de Manresa les despeses derivades de l’excés d’edificabilitat. És a dir, el que
s’anomena excés d’edificabilitat dins del repartiment de costos de la
participació de la Junta de compensació de Bases.
Per sintetitzar la qüestió, perquè tothom ho entengui, es tracta que els veïns
que estan ubicats en un solar han de contribuir per dos conceptes, en aquest
cas, tenint en compte que l’edificació està consolidada. Un és el concepte de
despeses d’urbanització, i un altre és el de l’excés d’edificabilitat.
Aquest excés d’edificabilitat és un concepte urbanístic de just repartiment, però
que crea uns conflictes en el moment en què les edificacions ja estan
consolidades.
Per tant, l’acord a què s’ha arribat amb aquests tres propietaris és que el
propietari contribueix al 100 per 100 de les despeses d’urbanització, com ha dit
abans, i entre la Junta de compensació i l’Ajuntament de Manresa es reparteix
el 50 per 100 de les despeses d’aquest major aprofitament urbanístic, que
s’atribueix a les seves finques.
L’Ajuntament manté la possibilitat de recuperar aquest aprofitament en el cas
que aquestes edificacions s’aixequin un pis més, és a dir, assoleixin
l’aprofitament total que els atorga el Pla General.
Perquè se sigui conscient de l’ordre de magnituds d’aquests convenis, i dit en
tots els casos en xifres rodones, el senyor Josep Berenguer Castellana haurà
de contribuir amb 3.350.000 pessetes per la urbanització, i l’Ajuntament de
Manresa i la Junta de compensació aportaran cadascuna 1.600.000 pessetes.
En el cas de la senyora Candelaria Cuellar Piqué, les despeses d’urbanització
pugen 3.200.000 pessetes, i l’Ajuntament de Manresa i la Junta de
compensació aportaran 1.560.000 pessetes, cadascuna.
Finalment, en el cas de la senyora Rosa Cardona Llena, les despeses
d’urbanització que aniran al seu càrrec seran de 3.800.000 pessetes i
l’aprofitament serà d’1.840.000 pessetes, que assumiran l’Ajuntament de
Manresa i la Junta de compensació.
Aquest és l’acord a què s’ha creat per obtenir i equilibrar la situació que es
creava a aquests veïns, i que ha estat ratificat per l’assemblea de la Junta de
compensació de Bases de Manresa, amb el vot unànime de tota la Junta.
Així, doncs, a més de demanar als grups municipals el vot afirmatiu als
dictàmens, ha de manifestar el reconeixement a l’esforç dels veïns respecte a
aquesta urbanització, i els agraeix, així mateix, tot el procés de diàleg que hi ha
hagut per obtenir aquest conveni.
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El senyor de Puig i Viladrich diu que el GMCiU votarà afirmativament els
dictàmens, per les raons que s’han explicat en la seva presentació i que el fet
de poder signar tres convenis de mutu acord entre els interessats i la Junta de
compensació de Bases de Manresa, en aquest cas, del sector I, és una bona
notícia.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 4.1.5, 4.1.6 i
4.1.7 de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels membres presents.

4.1.8

APROVAR LA MINUTA DE CONVENI URBANÍSTIC A SUBSCRIURE AMB
EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, DIRIGIT A LA CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI DE PISOS
TUTELATS I UN HOTEL D’ENTITATS, AL BARRI MION DE MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 2
d’octubre del 2001, que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el Departament de Benestar Social, en base al previst en l'article 15
del Decret 284/1996, de 23 de juliol i, d'acord amb l'estat de necessitat reflectit
en el mapa de serveis socials de l'any 1997 pel que fa referència a la comarca
del Bages, i al previst en el Pla d'actuació social de Catalunya referent al
creixement de l'ocupació pública de places de serveis de centre de dia a la
regió de les comarques centrals, considera necessari promoure la creació d'uns
habitatges tutelats per a gent gran a la ciutat de Manresa.
Atès, així mateix, que d'acord amb el previst en el Decret 222/1996, de 12 de
juny, dels equipaments cívics, es considera també necessària la creació d'un
equipament cívic consistent en un hotel d'entitats.
Atès que l'Ajuntament de Manresa és titular d’una finca ubicada al barri Mion
d’aquesta ciutat, de 2.796 m2 de superfície, la qual consta a l'inventari de béns
de la corporació municipal amb la qualificació de bé patrimonial (núm.
d’inventari 331.67), i és inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de
Manresa, al Tom 2.142, Llibre 771, Foli 207, núm. de finca 38.988.
Atès que per Acord del Ple de l'Ajuntament de Manresa de data 20 de maig de
1996, fou acordada la cessió del dret de superfície d’una part de l’esmentada
finca a la Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social, d'acord
amb el previst en el Decret 336 de 17 d'octubre de 1988, pel qual s'aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals.
Atesa la coincidència d’interessos i de voluntats entre l’Ajuntament de Manresa
i la Generalitat de Catalunya per tal que es dugui a terme la construcció de
l’edifici de pisos tutelats i l’hotel d’entitats al barri Mion.
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Vista la minuta de conveni adjunta a aquest dictamen, dirigida a concretar les
condicions i els terminis per a la construcció dels equipaments esmentats.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme.
El regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la
Comissió informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent:
ACORD
1r. APROVAR la minuta de conveni urbanístic a subscriure amb el
Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, dirigit a la
construcció d’un edifici de pisos tutelats i un hotel d’entitats, al barri Mion de
Manresa.
2n. FACULTAR l’Il·lm. Sr. Alcalde per a la signatura del conveni definitiu, així
com d’aquells altres documents públics o administratius que se’n derivin del
seu contingut.”
El senyor Mora i Villamate pren la paraula i explica que en els darrers mesos
s’han produït avenços importants en tots aquells elements que han de
possibilitar la construcció d’aquest equipament, llargament reivindicat per
l’Associació de veïns del barri de Mion-Puigberenguer.
Aquests avenços han estat, per una banda, l’aprovació del Pla especial de
l’Avinguda de Joncadella, i, per una altra banda, l’adquisició, per part de
l’Ajuntament, dels terrenys limítrofs, que han de permetre l’encaix d’aquest
equipament. Així mateix, per part de la Generalitat de Catalunya i de
l’Ajuntament de Manresa també s’ha avançat, a nivell d’un grup de treball
tècnics, amb la definició dels continguts concrets que haurà de tenir el
programa d’aquest equipament.
Per això, s’ha considerat convenient sotmetre a la consideració del Ple aquest
conveni, que ordena, d’alguna manera, totes les peces d’aquest puzle, que ha
de donar lloc a l’equipament.
És un conveni d’intencions, en el que, tant el Departament de Benestar Social
de Generalitat de Catalunya, com l’Ajuntament de Manresa manifesten el seu
compromís per tirar endavant tot aquest projecte.
El Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya es
compromet a elaborar el projecte, finançar la construcció, la posada en marxa i
la gestió d’aquest equipament, i l’Ajuntament de Manresa es compromet a
transmetre el dret de superfície de la finca corresponent i a urbanitzar la plaça
que donarà accés a aquests habitatges tutelats.
Aquestes dues Administracions es comprometen, cada una per la seva banda,
a iniciar les obres corresponents al llarg de l’any 2002.
Per tant, com ha dit al començament de la seva intervenció, d’alguna manera,
es posa en ordre tot aquest conjunt d’elements, per fer possible aquest
equipament, del qual fa tan de temps que se’n parla.
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El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que, abans de votar el dictamen
afirmativament, el GMCiU voldria demanar l’aclariment següent al secretari:
potser el GMCiU s’ha mirat el conveni amb molt de “carinyo”, perquè és una
qüestió respecte a la qual fa molts anys que va al darrera i espera poder donar
la satisfacció als veïns de la barriada Mion-Puigberenguer, però en l’apartat
sisè del conveni, referent a la seva vigència, es diu que el conveni serà vigent
fins el 31 de desembre de 1999.
Voldria saber si la seva còpia del conveni és exactament igual que l’original.
Això sorprèn una mica, ja que sembla que el conveni està redactat pels Serveis
del Territori de l’Ajuntament.
El senyor Mora i Villamate respon al senyor de Puig que, com que es partia
d’un original, que era anterior, s’ha produït aquest error. Evidentment, aquesta
data no és correcta, ja que no es pot aprovar un conveni que correspon a una
data que ja ha finiquitat.
Per tant, no sap de quina manera, però s’hauria de fer una correcció material
en aquest moment, perquè el conveni hauria d’estar en vigor fins el 31 de
desembre del 2001, perquè es pogués aprovar.
El secretari diu que, si els termes són clars, hi ha la possibilitat de fer una
rectificació material en aquest mateix moment, i esmenar-ho, però, en tot cas,
no hi ha d’haver cap dubte, en el sentit que realment sigui així.
El senyor Mora i Villamate diu que no hi ha cap dubte i que s’ha partit d’un
original que portava data del 1999 i és sabut que s’està donant voltes a aquest
tema des de fa temps. En el procés de redacció s’ha mantingut aquesta data
per un error material, però no és res més que això, i, per tant, s’hauria
d’esmenar en el sentit que ha explicat abans.
El secretari diu que es farà aquesta rectificació material, d’acord amb la llei
30/1992, fent constar la data 31 de desembre de 2002, la qual cosa quedarà
reflectida en l’acta d’aquesta sessió.
El senyor de Puig i Viladrich diu que, tenint en compte que l’any és el 2002,
el GMCiU votarà afirmativament el dictamen i espera que la barriada Mion i la
ciutat puguin gaudir, al més aviat possible, d’aquests habitatges tutelats i de
l’hotel d’entitats.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé anunciant el vot afirmatiu del GMPP al
dictamen i demana que no quedi en un dictamen d’intencions, sinó que sigui de
realitzacions, ja que es parla d’aquest tema des d’abans del 1995.
El GMPP, doncs, se suma a la satisfacció de votar afirmativament el dictamen,
però insisteix, en que no quedi tan sols en intencions.
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L'alcalde diu que a continuació se sotmetrà el dictamen a votació, amb la
rectificació de la data esmentada, fent contar la del 31 de desembre del 2002.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes inclosos
en els punts 3.1.2. i 3.1.3 de l’ordre del dia.
3.1.2

MODIFICAR LA COMPOSICIÓ I ÀMBIT COMPETENCIAL DE LES
COMISSIONS INFORMATIVES I DE CONTROL DE L’ACTIVITAT
MUNICIPAL.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de l’1 d’octubre del 2001,
que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 26 de juliol
de 1999, 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’integrar-se en diferents fundacions, entitats, empreses,
mancomunitat i altres òrgans.
Atès que en relació a les comissions informatives i de control, en determinava
el nombre, denominació, àmbit material i periodicitat de celebració.
Atesa la incorporació d'un nou membre a la Corporació Municipal.
Atès que s’ha vist la necessari procedir a efectuar una redistribució de les
obligacions municipals, així com adequar les competències i composició de les
comissions informatives i de control a la nova situació.
Atès el que disposen els articles 20, 73.3 i 116 de la Llei 7/85, de 2 d’abril; 48,
56, 57 i 96 de la Llei 8/87, de 15 d’abril; 22 i següents de la Llei 30/92, de 26 de
novembre, 31 al 42 del ROM i 23, 123 i següents del RD 2568/86, de 28 de
novembre i demés concordants.
Aquesta Alcaldia-Presidència, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- MODIFICAR el punt 3 del dictamen aprovat pel Ple de la Corporació
en sessió que va tenir lloc el dia 26 de juliol de 1999, 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 sentit de
modificar l’àmbit competencial de les comissions informatives i de control que,
en el seu cas, quedarà redactat de la forma següent:
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COMISSIÓ INFORMATIVA I DE CONTROL DE PRESIDÈNCIA, SERVEIS
CENTRALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA
1.- Àmbit competencial:
Política municipal de promoció industrial; política municipal de promoció
comercial; política de promoció turística; política de foment de l’ocupació
i desenvolupament econòmic en general;
política de mercats;
escorxador comarcal; promoció i projecció exterior de la ciutat.
Política de recursos humans de l’Ajuntament; política de modernització
de l’Administració Municipal.
Política d’informació, comunicació i participació ciutadana.
Altres matèries que no siguin de competència directa i/o exclusiva d'una
altra comissió informativa i de control.
I totes les matèries competencials objecte de delegació als regidors
delegats que integren l’Àrea de Presidència.
COMISSIÓ INFORMATIVA I DE CONTROL DE SERVEIS DEL TERRITORI.
1.- Àmbit competencial:
Política municipal en matèria de planejament, gestió i disciplina
urbanística; obres públiques, equipaments, infraestructures.
Pla General d’Ordenació Urbana
Llicències d’obres.
Llicències ambientals.
Política municipal en matèria de protecció i promoció del medi ambient.
Carta municipal del medi ambient.
Servei de neteja
Llicències d’activitats classificades i no classificades.
Política d’estalvi energètic i d’energies renovables.
Control de les activitats contaminants.
Política de manteniment de les vies públiques i dels edificis municipals.
Servei d’enllumenat públic.
Política municipal de planificació en matèria de circulació, trànsit i
senyalització.
Política municipal en matèria d’aparcaments i illes de vianants
Política d’ordenació general dels serveis de la policia local.
Servei de transports urbans
Servei de parquímetres
Servei de l’estació d’autobusos
Llicències de transport en automòbils lleugers
Parcs, jardins i espais verds
Política de promoció d’habitatges públics
Política de rehabilitació i intervenció integral del nucli antic
I totes les matèries competencials objecte de delegació als regidors
delegats que integren l’àrea d’urbanisme, medi ambient i via pública.
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Segon.- MODIFICAR el punt 4 del dictamen aprovat pel Ple de la Corporació en
sessió que va tenir lloc el dia 26 de juliol de 1999, 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 sentit de modificar la
composició de les comissions informatives i de control que, en el seu cas,
quedarà redactat de la forma següent:
Composició de la Comissió Informativa i de Control de Presidència, Serveis
Centrals i Promoció Econòmica:
Membres titulars
PSC
PSC
PSC
PSC
CiU
CiU
CiU
ERC
ERC
PP
IC

José Luis Irujo Fatuarte
Josep Camprubí Duocastella
Montserrat Pons Vallès
Alain Jordà Pempelonne
Antoni Llobet Mercadé
Mercè Rosich Vilaró
Francesc De Puig Viladrich
Ramon Fontdevila Subirana
Ignasi Perramon Carrió
Xavier Javaloyes Vilalta
Josep Ramon Mora Villamate

Membres suplents
PSC
PSC
PSC
PSC
CiU
CiU
CiU
ERC
PP

Josep Empez García
Anna Torres García
Joaquim García Comas
Francesc Caballo Molina
Josep Ma. Subirana Casas
Josep Vives Portell
Josep Ma. Sala Rovira
Montserrat Selga Brunet
Carina Rius Díaz

Composició de la Comissió Informativa i de Control de Serveis del Territori:
Membres titulars
PSC
PSC
PSC
PSC
CiU
CiU
CiU
ERC

Joaquim García Comas
Francesc Caballo Molina
Joan Canongia Gerona
Alain Jordà Pempelonne
Francesc De Puig Viladrich
Josep Ma. Subirana Casas
Josep Ma. Sala Rovira
Ignasi Perramon Carrió
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ERC
PP
IC

Montserrat Selga Brunet
Xavier Javaloyes Vilalta
Josep Ramon Mora Villamate

Membres suplents
PSC
PSC
PSC
PSC
CiU
CiU
CiU
ERC
PP

Josep Empez García
Josep Camprubí Duocastella
Montserrat Pons Vallès
Aida Guillaumet Cornet
Josep Vives Portell
Rosa Carné Barnaus
Rosa Riera Monserrat
Ramon Fontdevila Subirana
Carina Rius Díaz

Composició de la Comissió Informativa i de Control de Serveis a la Persona:
Membres titulars
ERC
PSC
PSC
PSC
PSC
CiU
CiU
CiU
ERC
PP
IC

Ramon Fontdevila Subirana
José Luis Irujo Fatuarte
Aida Guillaumet Cornet
Anna Torres García
Josep Empez García
Rosa Riera Monserrat
Rosa Carné Barnaus
Antoni Llobet Mercadé
Montserrat Selga Brunet
Carina Rius Díaz
Josep Ramon Mora Villamate

Membres suplents
PSC
PSC
PSC
PSC
CiU
CiU
CiU
ERC
PP

Josep Camprubí Duocastella
Joaquim García Comas
Francesc Caballo Molina
Alain Jordà Pempelonne
Mercè Rosich Vilaró
Josep Ma. Subirana Casas
Francesc De Puig Viladrich
Ignasi Perramon Carrió
Xavier Javaloyes Vilalta

Composició de la Comissió Informativa i de Control d'Hisenda i Especial de
Comptes:
Membres titulars
PSC

Joan Canongia Gerona
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PSC
PSC
PSC
CiU
CiU
CiU
ERC
ERC
PP
IC

Francesc Caballo Molina
Joaquim García Comas
Josep Empez García
Josep Ma. Sala Rovira
Josep Vives Portell
Rosa Riera Monserrat
Ramon Fontdevila Subirana
Ignasi Perramon Carrió
Xavier Javaloyes Vilalta
Josep Ramon Mora Villamate

Membres suplents
PSC
PSC
PSC
PSC
CiU
CiU
CiU
ERC
PP

Josep Camprubí Duocastella
Aida Guillaumet Cornet
Anna Torres García
Alain Jordà Pempelonne
Rosa Carné Barnaus
Mercè Rosich Vilaró
Antoni Llobet Mercadé
Montserrat Selga Brunet
Carina Rius Díaz

Tercer.- MODIFICAR el punt 10 sobre designació de representants corporatius,
en els apartats que seguidament es relacionen:
JUNTA LOCAL DE PROTECCIÓ CIVIL
Sr. Francesc Caballo Molina
FIRA DE MANRESA, FUNDACIÓ PRIVADA
Sr. Josep Camprubí i Duocastella
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate
Comitè Executiu
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
Sr. Pere Massegú i Bruguera.
CONSORCI DE L’ESCORXADOR COMARCAL DEL BAGES
Junta General
Sr. Josep Camprubí i Duocastella
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
Sr. Ignasi Perramon i Carrió
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate
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Comissió Permanent
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
CONSELLS ESCOLARS
UNIVERSITARIS

DELS

CENTRES

DOCENTS

PÚBLICS

NO

CEIP ANSELM CABANES
Anul.lar nomenament de representant
CEIP FRANCESC BARJAU
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
IES GUILLEM CATÀ
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
President:
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate
Vice-president: Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
Vocals:
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
Sra. Montserrat Pons i Vallès
Sra. Aida Guillaumet i Cornet
Sr. Antoni Llobet i Mercadé
Sra. Mercè Rosich i Vilaró
Sra. Carina Rius i Díaz
Quart.- NOTIFICAR aquests acords als regidors afectats, als efectes de la seva
acceptació.
Cinquè.- PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en
compliment i als efectes d'allò disposat a l’article 44.2 del ROF, en concordança
amb l'article 13.3 de la llei 30/92, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu comú.”
3.1.3

DESIGNAR REPRESENTANTS MUNICIPALS A DIFERENTS ÒRGANS DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de l’1 d’octubre del 2001,
que, transcrit, diu el següent:
“Atès el Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 20 de setembre de
1999, en el que es van aprovar les designacions dels representants municipals
als diferents òrgans de participació ciutadana.
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Atès el que es disposa a l'article 20.3.d) i 22 del Reglament de Participació
Ciutadana, aprovat per acord del Ple de la Corporació de 20 d'abril de 1998, i
article 38 i concordants del R.D. 2.568/1986, de 28 de novembre.
Aquesta Alcaldia-Presidència, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció dels
següents
ACORDS:
1r. DESIGNAR els representants d'aquesta Corporació que han d'integrar els
següents òrgans de participació ciutadana:
Comissió Mixta de
Participació Ciutadana

President
Vice-President
Vocals

Comissió Mixta de Medi President
Ambient i sostenibilitat Sots-President
(Comissió 21)
VocalsRegidor ERC
Regidor IC-V
Regidor CiU
Regidor PP
Regidor PSC

JORDI VALLS i RIERA
ANNA TORRES I GARCÍA
JOAN CARLES CANONGIA
JOAQUIM GARCÍA i COMAS
RAMON FONTDEVILA i SUBIRANA
ALAIN JORDÀ I PEMPELONNE

MONTSERRAT SELGA BRUNET
JOAQUIM GARCIA COMAS
RAMON FONTDEVILA SUBIRANA
JOSEP RAMON MORA I VILLAMATE
FRANCESC DE PUIG I VILADRICH
XAVIER JAVALOYES VILALTA
ALAIN JORDÀ I PEMPELONNE”

El senyor Irujo i Fatuarte pren la paraula i explica que aquests dos dictàmens
tenen per objecte la modificació d’acords del Ple, el primer dels quals fa
referència a les competències i composicions de les Comissions Informatives, i
el segon, a la designació de representants municipals en els diferents òrgans
de participació ciutadana.
Quant al primer dictamen, amb el primer punt de l’acord es modifica l’àmbit
competencial de les Comissions Informatives de forma que les qüestions
referents a la política d’ordenació general dels serveis de la Policia Local
queden excloses de la Comissió Informativa i de control de Presidència,
Serveis Centrals i Promoció Econòmica i s’inclouen en la Comissió Informativa i
de control de Serveis del Territori.
Amb el segon punt del mateix dictamen es modifica la composició de diferents
Comissions Informatives, com a conseqüència de la incorporació del regidor
senyor Alain Jordà, de la renúncia del regidor senyor Eduardo Teixeiro, i dels
canvis que s’han produït en la composició de l'equip de govern.
Així, en la Comissió Informativa de Presidència, Serveis Centrals i Promoció
Econòmica s’incorpora el senyor Alain Jordà, com a membre titular, i el senyor
Francesc Caballo, com a membre suplent. La resta de membres queden de la
mateixa manera que figuren actualment.
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En la Comissió Informativa dels Serveis del Territori s’incorpora el senyor Alain
Jordà, com a membre titular, el qual passa a ser membre suplent en la
Comissió Informativa dels Serveis a la Persona.
En la Comissió Informativa i de control d’Hisenda i Especial de Comptes,
s’incorporen els senyors Joan Canongia i Francesc Caballo, com a membres
titulars, i el senyor Alain Jordà, com a membre suplent.
Finalment, amb el tercer punt del dictamen es modifiquen determinats
nomenaments de representants corporatius en diferents òrgans, com són ara la
Junta Local de Protecció Civil, que estarà representada pel senyor Francesc
Caballo; a la Fira de Manresa, Fundació Privada, hi haurà el senyor Alain
Jordà; al Consorci de l’Escorxador Comarcal del Bages, també hi haurà el
senyor Alain Jordà, que estarà tant a la Junta General com a la Comissió
Permanent.
Quant als Consells escolars dels centres docents públics no universitaris de la
ciutat, les modificacions consisteixen en l’anul·lació del nomenament de
representant al Col.legi d’Anselm Cabanes, i en la designació al Col.legi de
Francesc Barjau i a l’Institut Guillem Catà del senyor Alain Jordà, que també es
designa com a vocal al Consell escolar municipal.
Quant al segon dictamen, es tracta bàsicament de la designació a la Comissió
Mixta de Participació Ciutadana de la senyor Anna Torres, com a
vicepresidenta, i de la incorporació del senyor Alain Jordà, com a vocal.
Així mateix, en la Comissió Mixta de Medi Ambient i Sostenibilitat, s’incorpora el
senyor Alain Jordà, com a regidor del Partit dels Socialistes.
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que aquests dos dictàmens,
juntament amb els dos decrets inclosos en els punts 2.7 i 2.8 de l'ordre del dia,
dels quals se n’ha donat compte, aporten, d’alguna manera, les modificacions
que fa l'equip de govern respecte a la distribució de les responsabilitats entre
els diferents grups municipals que l’integren.
El GMCiU, des de l’oposició, creu que l’alcalde ha tingut un bon moment per
plantejar alguns canvis més. Així, aprofitant el fet que un regidor ha marxat,
creu que hauria sigut bo plantejar una reordenació de l'equip de govern. Té la
sensació que hi ha descoordinació entre algunes àrees i abandonament en
alguna regidoria.
Per això, aquest hauria estat un bon moment, per a la ciutat i per al mateix
equip de govern, per fer algun canvi més en les seves responsabilitats.
Malgrat això, en coherència amb la seva postura en l’aprovació de les
competències dels regidors, el GMCiU s’abstindrà en la votació d’aquests
dictàmens.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 3.1.2 i 3.1.3
de l’ordre del dia, s’aproven per 15 vots afirmatius (11 GMS, 1 GMIC-V i 3
GMERC) i 10 abstencions (8 GMCiU i 2 GMPP).
L’alcalde disposa el coneixement, a continuació, de l’assumpte inclòs en el punt
3.2.2 de l'ordre del dia.
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3.2.2

APROVAR L’ACTUALITZACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA, AMB EFECTES DE L’1 DE GENER DE
2001.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Administració, del 3
d’octubre del 2001, que, transcrit, diu el següent:
“En data 20 de març de 2000 es va aprovar la Relació de Llocs de Treball de
l’Ajuntament de Manresa, comprensiva de tots els llocs de treball que integren
l’organització municipal, tant els destinats a funcionaris com els ocupats per
personal laboral.
Des de la seva aprovació s’han produït diverses modificacions puntuals de la
mateixa.
Atès que cal preparar els diferents procediments i actuacions, tal i com es
preveu a la Llei 46/1998, per tal de facilitar l’abonament de les retribucions del
personal al servei del sector públic i facilitar el coneixement durant el període
transitori de la seva aplicació dels seus imports en la nova moneda.
El tinent d’alcalde, regidor delegat d’Administració proposa al Ple de la
Corporació Municipal l’adopció del següent
ACORD
Aprovar l’actualització, amb efectes d’1 de gener de 2001, de la Relació de
Llocs de Treball de l’Ajuntament de Manresa, comprensiva de totes les
modificacions que s’han produït en la mateixa des de la seva aprovació el
proppassat 20 de març de 2000.”
El senyor Irujo i Fatuarte explica que aquest dictamen té dues finalitats
bàsiques: per una banda, complir el que preveu la Llei 46/1998, sobre els
procediments i les actuacions a dur a terme per part de les Administracions
Públiques, per facilitar la incorporació de la nova moneda i la seva relació amb
les retribucions que percep el personal al servei de les Administracions
Públiques.
Per una altra banda, també pretén l’actualització de la Relació de llocs de
treball, en el que fa referència a adequacions retributives, en compliment dels
acords econòmics de la Corporació amb el personal, amb efectes d’1 de gener
de 2001.
En aquest sentit, figuren annexes al dictamen les Relacions de llocs de treball,
tal com queden amb l’aprovació d’aquest dictamen, que modifiquen les
anteriors, aprovades el 20 de març de 2000.
En les dues Relacions de llocs de treball consten les dades que s’han
d’incloure preceptivament, que són les següents: la denominació del lloc i la
seva categoria, les funcions, la vinculació de la plaça, el tipus de jornada, el
grup de classificació, el nivell del lloc, el salari de la jornada ordinària (en el cas
del personal laboral), i el complement específic anyal (en el cas del personal
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funcionari), tant en pessetes com en euros, en previsió de la llei que ha
esmentat.
Amb aquest dictamen es dóna un pas endavant, tant en la previsió de la
incorporació de la nova moneda europea, com en el compliment dels acords
econòmics que té la Corporació amb el seu personal funcionari i laboral.
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que, abans de manifestar el
posicionament del GMCiU, i perquè consti en acta, voldria que el secretari
expliqués breument el contingut de l’informe del 15 de març del 2000 del
secretari, que s’esmenta en diferents moments de l’informe que ha fet en el dia
d’avui.
El secretari diu que és un informe exhaustiu i extens. Per tant, només tocarà
l’apartat que fa referència a la Relació de llocs de treball, per raons òbvies i
amb motiu del tema que es tracta avui.
En l’informe es fa referència a l’aprovació de la Relació de llocs de treball de
l’Ajuntament de Manresa; a l’aplicació progressiva d’aquesta Relació de llocs
de treball; a l’absorció dels complements específics vigents i la integració dels
escreixos en un Complement Personal Transitori, absorbible; a la permanència
en el Grup de classificació d’aquell personal que canviï amb la nova Relació de
llocs de treball; i a la previsió d’un òrgan que realitzarà les valoracions
necessàries per a futures modificacions de la Relació de llocs de treball.
Se centrarà, però, en la Relació de llocs de treball.
Cal dir que la disposició que regula aquestes qüestions és el Real Decret
2.568/1986, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals (ROF), que disposa que en els expedients,
informarà el cap de la dependència a qui correspongui tramitar-los. Per tant,
l’informe que va emetre el cap de gestió ja es preveia en aquell expedient i es
referia exclusivament a la confecció prèvia d’una valoració de llocs de treball, a
partir d’un comitè tècnic de valoració, que va utilitzar el sistema HAY de
valoració de llocs de treball, informant que complia tots els requeriments legals
pel que fa a la valoració i les condicions de cada lloc.
Aquest informe no és preceptiu i es va emetre segons l’article 82 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, fent referència a que els antecedents de
fet i els aspectes procedimentals ja constaven en l’informe de gestió del cap de
Servei de Planificació i Coordinació, es van limitar estrictament a la subjecció o
no a l’ordenament jurídic dels dictàmens que es proposaven.
Per resumir, diria que l’article 23 de la Llei 30/1992, disposa que el complement
de destí i l’específic són -entre d’altres- retribucions complementàries dels
funcionaris públics. El complement de destí correspon al nivell del lloc que
s’estigui ocupant, i l’específic està destinat a retribuir les condicions particulars
d’alguns llocs de treball, en atenció a cinc factors: dificultat tècnica, dedicació,
responsabilitat, incompatibilitat, perillositat o penositat.
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A l’hora de determinar quines han de ser les quanties dels citats conceptes
retributius, l’article 24 de la Llei 30/1984 disposa que la quantia global s’haurà
de reflectir als pressupostos de cada Administració Pública, i respecte de la
quantia que hagi de tenir individualment, l’article 16 de la mateixa Llei disposa
que figuraran a les relacions de llocs de treball, dins de les quals s’hi haurà
d’incloure també la denominació i característiques essencials dels llocs i els
requisits per desenvolupar-los.
L’article 15 de la Llei 30/1984 dóna algunes normes més respecte de les
característiques de les relacions de llocs de treball, que contindran el nivell de
complement de destí, l’específic, i tots els aspectes derivats de la definició del
lloc de treball i la seva provisió.
El Reial Decret 861/1986, modificat pel Reial Decret 158/1996, de 2 de febrer,
va regular el règim de retribucions dels funcionaris de les Administracions
Locals, disposant en relació amb aquests dos complements, el següent:
Respecte del complement de destí, diu que els intervals seran els mateixos que
els fixats per als funcionaris de l’Administració de l’Estat, i dins dels límits
màxims i mínims assenyalats, el Ple de la Corporació assignarà nivell a cada
lloc de treball atenent a criteris d’especialització, responsabilitat, competència,
etc.
Respecte del complement específic, diu que l’establiment o modificació del
complement específic exigirà, amb caràcter previ, que per la Corporació
s’efectuï una valoració de llocs de treball, etc., tal com s’ha dit.
En el mateix sentit es pronuncia el Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova
el Reglament del personal.
Per tant, la fixació dels nivells de complement de destí i l’assignació de
complement específic precisen de motivació, en el sentit exigit per l’article
54.1.f) de la Llei 30/1992, motivació que consistirà en la justificació dels criteris
exigits als articles 3 i 4 del Reial Decret 861/1986. En el cas del complement
específic, la motivació vindrà continguda a la valoració prèvia de cada lloc de
treball, que serà d’elaboració obligada. La jurisprudència s’ha pronunciat en el
sentit que la relació de llocs de treball és una norma derivada de la valoració
prèvia.
La determinació de la correcció dels treballs de valoració, no era l’objecte
d’aquell informe, ja que intervenien factors econòmics, tècnics i comptables.
Per això, es remetia als informes de gestió i dictàmens tècnics que figuraven a
l’expedient.
Cal, però, apuntar, des d’un punt de vista estrictament jurídic, alguns aspectes
que necessàriament s’han de tenir en compte a l’hora de considerar aquesta
motivació.
Un és l’àmbit de discrecionalitat de què disposa l’Ajuntament, que ve donada
per la seva potestat d’autoorganització.
L’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local diu que s’estableix la potestat d’autoorganització dels ajuntaments, que
implica el poder de determinació i variació respecte del règim jurídic dels seus
funcionaris.
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En l’informe es fa referència a una sentència del 29 de novembre de 1986 que
diu: “... pero no cabe alegar cuando entran de lleno en la potestas variandi de la
Administración, al reconocerse que la relación funcionarial es resultado de un
acto condición, por virtut del cual el funcionario queda sujeto a un status legal y
reglamentario sometido en cualquier momento a la posibilidad innovadora de la
Administración que puede alterar así su situación anterior...”
L’actuació de l’Administració en virtut de les seves potestats gaudeix de la
presumpció que es realitza amb objectivitat i amb subjecció a l’ordenament
jurídic, segons estableix l’article 103.1 de la Constitució, però sempre serà
revisable per evitar que incorri en arbitrarietat, que és el límit de la
discrecionalitat. El propi Tribunal Constitucional ha entrat a examinar aquesta
potestat de l’Administració en relació amb l’ “estatus” dels funcionaris, fent
referència, concretament, a una sentència del Tribunal Constitucional en la que
es pronuncia mantenint jurisprudència sobre el caràcter d’estatutari del règim
jurídic dels funcionaris, que ha de ser regulat per llei.
La potestat d’autoorganització de l’Administració, en fi, atribueix la facultat
d’organitzar els serveis de la manera que estimi més convenient per a la seva
més eficàcia, d’acord amb el mandat de l’article 103.1 de la Constitució, sense
traves derivades del manteniment de formes d’organització que hagin de
mostrar-se menys adequades per a la satisfacció d’aquest mandat, potestat
d’autoorganització en la qual és característica la discrecionalitat que domina el
seu exercici que, certament, com s’ha dit, no és confundible amb l’arbitrarietat.
Les Relacions de llocs de treball tenen la naturalesa jurídica de disposicions
generals pel seu contingut i vocació de permanència. És per això que cal
concloure que la Relació de llocs de treball que es proposava en el seu
moment es va realitzar d’acord amb la potestat que s’ha analitzat.
Evidentment, perquè aquesta Relació s’ajusti a l’ordenament jurídic la
descripció dels llocs de treball s’ha de fonamentar en la realitat.
Per tant, la valoració era imprescindible, tenint en compte dues característiques
que la jurisprudència repeteix constantment que calia tenir en compte, que són
la concreció, que es fixa atenent precisament a les característiques d’un lloc de
treball; i l’objectivitat: la font de la valoració ha de ser la realitat: s’ha d’estar a
les condicions particulars del lloc de treball concret, a partir dels criteris fixats
per la Llei.
També estan reglats els propis conceptes en sí, que són els que caldrà tenir en
compte per efectuar la valoració, com adverteixen altres sentències. Ara bé, per
definir aquells conceptes, bé podran utilitzar-se les eines que calguin, sempre
que siguin coherents, és clar, i una valoració efectuada per una empresa aliena
a l’Ajuntament era un sistema vàlid legalment per assolir-ho, segons confirma
una sentència a què es feia referència en l’informe.
També seria vàlid matisar un sistema purament aritmètic, o rígidament
interpretatiu dels conceptes de la Llei 30/1984, si condueix a un resultat no
assumible econòmicament per l’Administració, segons diu la mateixa sentència.
Per a un correcte estudi d’aquests aspectes és imprescindible la lectura atenta
d’una sentència del Tribunal Suprem de 1-7-1994, que es dóna per reproduïda
en l’informe, i que per resumir-la diria que estableix com a definitius el tema de
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la concreció i de l’objectivitat, i, quant al complement específic, diu que s’han de
distingir dos moments: les actuacions que procedeixen o tendeixen a la
determinació del complement específic; i, un cop fixat el complement específic,
s’ha de fer una tasca de comprovació, que pot realitzar la mateixa
Administració o de control, que desenvolupen els tribunals per examinar si la
fixació del complement específic ha sigut o no legalment procedent.
L’Administració és qui té el marge d’apreciació, que és ampli, en virtut de les
seves potestats d’autoorganització, com ja s’ha dit, però mai sense perdre de
vista la naturalesa reglada a què s’ha fet referència ni el límit de l’arbitrarietat i
els interessos generals.
Se citen, a continuació, sentències il·lustratives d’aquest aspecte i es fa
referència a la valoració, dient que la que s’ha fet per fer la Relació de llocs de
treball que avui es pretén actualitzar es va elaborar a la vista dels criteris legals,
segons explicita l’informe de gestió citat.
També es feia referència en l’informe a la intervenció dels representants del
personal, i es deia que el dictamen que s’informava havia estat sotmès a
negociació, segons l’informe de gestió.
Respecte a les previsions d’aplicació de la Relació de llocs de treball, es deia
que l’aplicació progressiva d’aquesta Relació era perfectament possible,
justament en funció de les potestats autoorganitzatives, i també pel
condicionament que suposa la subjecció a la normativa d’obligat compliment en
matèria pressupostària.
En el mateix apartat de l’informe es deia que el punt tercer del dictamen que es
va presentar en aquell moment es recolzava en la Disposició Transitòria
primera-4 del Reial Decret 861/1986; el punt quart en el respecte a les
retribucions consolidades i als drets adquirits, i que el punt cinquè responia a la
mateixa necessitat, ja estudiada, de motivar i fonamentar degudament, a partir
d’una valoració amb intervenció dels representants del personal, la Relació de
llocs de treball, tant la que es pogués aprovar en un moment donat com les
seves modificacions, sotmeses a iguals requisits.
Aquell informe és el que conté, d’alguna manera, els criteris jurídics a què es fa
referència en l’informe posterior, sobre quina seria la base jurídica de
l’aprovació de la Relació de llocs de treball, i, en l’informe actual, es diu que, pel
que fa als aspectes econòmico-financers, es remet a la part corresponent de
l’informe de l’Interventor, cap dels Serveis Financers.
Per tant, aquesta és la base jurídica en la que se sustenta la possibilitat
d’aprovar Relacions de llocs de treball, que bàsicament, és la mateixa que
serveix per actualitzar-la. Per això, se’n fa referència en l’informe actual.
El senyor de Puig i Viladrich reprèn la seva intervenció i diu que, un cop
escoltat el contingut de l’informe del 15 de març del 2000, i un cop llegits també
els informes d’Intervenció i de la cap de personal de la unitat de Recursos
Humans, ha de dir que, pel que fa a aquest últim, ha quedat sorprès, perquè
considera que és completament neutre i amb molt poc contingut, malgrat que
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potser es podria haver estalviat aquest comentari, seguint la seva línia de
respectar el treball dels funcionaris de l’Ajuntament.
El GMCiU es va plantejar fer un vot d’abstenció i així ho va manifestar en la
Comissió Informativa al senyor Irujo, pel que representa l’informe d’Intervenció i
sobretot tenint en compte que el GMCiU ja s’havia manifestat en el sentit de
votar negativament en aquelles situacions en què l’increment fos superior al 2
per 100.
Malgrat això, avui, com a conseqüència, en primer lloc, de la reflexió feta pel
seu grup; en segon lloc, de la reunió celebrada amb els representants del
personal de l’Ajuntament; i, en tercer lloc, perquè, un cop repassat el tema ha
vist que el marc legal en què ens trobem en la situació actual comporta gairebé
la impossibilitat de sortir-se d’aquest marc legal, per poder anar als increments
superiors a aquest percentatge, la posició del GMCiU no serà de vot favorable,
sinó d’abstenció a aquest dictamen.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que el GMPP, un cop llegits els
informes que acompanyen el dictamen, i malgrat que hi hagi una base jurídica,
d’acord amb el que ha llegit el secretari, creu que els increments salarials que
estableixen els Pressupostos Generals de l’Estat, sobre la base del 2 per 100,
entren en una línia totalment oposada al que es planteja en aquest dictamen.
El GMPP sempre ha manifestat que el Conveni que es va aprovar es va
negociar bé per part de la Junta de Personal i del Comitè d’Empresa, però es
va reconduir molt malament per part dels representants de l'Administració.
El GMPP entén que els treballadors vulguin fer efectiu un dret legítim recollit en
el seu Conveni, però no pot donar suport amb el seu vot afirmatiu a allò que és,
per sí mateix, una il.legalitat, ja que el Conveni no s’ajustava a la concreció i
correcta legalitat.
Tal com va manifestar el GMPP en un reunió celebrada amb el Comitè, no es
tracta d’anar en contra dels treballadors en la reclamació dels seus drets, sinó
d’ajustar-se a un criteri de coherència i de responsabilitat política, fins i tot com
a grup municipal que representa o que és, en definitiva, el partit que governa en
aquests moments Espanya i que marca clarament els objectius en els
Pressupostos Generals de l’Estat.
Per tant, per coherència, per lògica i per l’increment salarial que s’aconsegueix
amb aquesta revisió de llocs de treball, el GMPP creu que no és un criteri
adequat. En conseqüència, votarà negativament el dictamen.

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 14 vots afirmatius (10 GMS, - Sr.
Jordi Valls, Sra. Montserrat Pons, Sr. Joaquim García, Sr. José Luís Irujo, Sr.
Alain Jordà, Sr. Joan Canongia, Sra. Aida Guillaumet, Sr. Josep Camprubí, Sr.
Josep Empez i Sra. Anna Torres -; 1 GMIC-V i 3 GMERC); 2 vots negatius
(GMPP) i 7 abstencions (GMCiU - Sr. Francesc de Puig, Sr. Antoni Llobet, Sra.
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Maria Mercè Rosich, Sra. Maria Rosa Riera, Sr. Josep Maria Sala, Sr. Josep
Vives i Sra. Rosa Maria Carné -).
3.1.4

MODIFICAR
L’ACORD
DE
CORPORATIUS MUNICIPALS.

RETRIBUCIONS

DELS

MEMBRES

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de l’1 d’octubre del 2001,
que, transcrit, diu el següent:
“Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 26 de juliol
de 1999, va adoptar, entre d'altres, l'acord sobre el règim de dedicacions i
retribucions dels membres corporatius d'aquest Ajuntament.
Atès el que disposen els articles 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 151 de la Llei
8/87, de 15 d'abril, 77 del Reglament Orgànic Municipal, article 13 del RD
2.568/86, de 28 de novembre, i article 42 de la Llei 14/2000, de 29 de
desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social 2001, sobre
el dret que assisteix als membres de les corporacions locals a la percepció de
les retribucions en l'exercici de llurs càrrecs quan es desenvolupin en règim de
dedicació parcial o exclusiva, i a les compensacions a les despeses causades
per l'exercici del seu mandat.
Aquesta Alcaldia-Presidència, proposa al Ple de la Corporació Municipal
l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Modificar l'apartat a) del punt primer de l'acord adoptat pel Ple de la
Corporació Municipal de 26 de juliol de 1999, en el sentit d'excloure al Sr.
Alcalde-President del règim de dedicació exclusiva dels membres corporatius.
Segon.- Modificar l'apartat segon del mateix acord, que quedarà redactat en la
forma següent:
Sr. Jordi Valls i Riera

613.092,- ptes. (3.684,76 €) - (95 % dedicació horària)

Sr. Ignasi Perramon i Carrió

360.858,- ptes. (2.168,80 €) - (75 % dedicació horària)

Sra. Montserrat Pons i Vallès

240.572,- ptes. (1.445,87 €) - (50 % dedicació horària)

Sr. José-Luis Irujo i Fatuarte

240.572,- ptes. (1.445,87 €) - (50 % dedicació horària)

Sra. Aida Guillaumet i Cornet

240.572,- ptes. (1.445,87 €) - (50 % dedicació horària)

Sr. Alain Jordà i Pempelonne

240.572,- ptes. (1.445,87 €) - (50 % dedicació horària)

Sra. Montserrat Selga Brunet

240.572,- ptes. (1.445,87 €) - (50 % dedicació horària)

Tercer.- MODIFICAR la resta d'apartats de l'acord adoptat pel Ple de la
Corporació Municipal en data 26 de juliol de 1999, amb la inclusió de les
esmenes anteriors.”
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El senyor Irujo i Fatuarte pren la paraula i explica que l'equip de govern
proposa la modificació dels acords adoptats pel Ple el 26 de juliol de 1999,
sobre el règim de dedicació i retribucions dels membres corporatius.
Abans de la Llei 14/2000, el règim de dedicacions i les retribucions dels càrrecs
electes al servei de les Corporacions Locals es recollien bàsicament a la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i al Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, que
establien uns criteris respecte els conceptes retributius, de dedicació i establia
les incompatibilitats a les que estaven sotmesos aquests membres.
La Llei 14/2000, de Mesures fiscals, administratives i d’ordre social per a l’any
2001, més coneguda com Ley de acompañamiento, introdueix un nou sistema
de compatibilitat conceptual respecte a les dedicacions. La seva principal
innovació és la introducció de la possibilitat d’una retribució parcial, sense
discriminació per als càrrecs electes pertanyents al sector públic, que era un
greuge comparatiu notable que patia l’Administració pública a Espanya.
Concretament, l’article 42 d’aquesta Llei modifica l’article 75 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, establint la distinció nítida
entre tres tipus de dedicació: l’exclusiva, la parcial i com a assistent als òrgans
col.legiats, amb dues variants en la dedicació parcial, en funció de pertinença
del càrrec electe de la Corporació al sector públic o privat.
En aquest sentit, s’ha introduït una innovació que ell considera de justícia, i que
bàsicament modifica les incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions públiques i, com ja ha dit, la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local.
Per adequar-se als drets que els regidors de l'equip de govern tenen, pel que fa
al reconeixement de les indemnitzacions, es redacten els acords del dictamen
de forma que els càrrecs electes al servei d’una altra Administració pública es
pugui acollir al dret a percebre retribució i no indemnització per la seva
dedicació, ja que la Llei 14/2000 diu: “En los supuestos de miembros de las
Corporaciones locales en la situación de dedicación parcial, se podrán percibir
retribuciones por tal dedicación, siempre que la desempeñen fuera de su
jornada de trabajo en la Administración.”, és a dir, en aquest cas, es reconeix el
dret a percebre retribucions i no indemnitzacions, per la dedicació efectiva que
els càrrecs electes que pertanyen a una altra Administració pública fan en
l’àmbit de la Corporació local.
Els acords que es proposen amb aquest dictamen són l’exclusió del règim de
dedicació exclusiva de l’alcalde, la inclusió del senyor Jordi Valls, del senyor
Ignasi Perramon, de la senyora Montserrat Pons, del senyor José Luís Irujo, de
la senyora Aida Guillaumet, del senyor Alain Jordà i de la senyora Montserrat
Selga, al règim de dedicació amb les diferents dedicacions que figuren al
dictamen, i en la retribució que també consta, i que no modifica en absolut les
quantitats que percebien fins ara, sinó que es modifica el concepte de
retribució.
Quant al canvi que ha suposat aquest nou sistema retributiu, pel que fa
referència als càrrecs electes que acaba d’esmentar, tenint en compte la
renúncia del senyor Eduardo Teixeiro i la incorporació del senyor Alain Jordà,
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juntament amb la cotització a la Seguretat Social dels dos nous membres de
càrrecs electes que s’incorporen a aquest nou sistema retributiu, que són la
senyor Montserrat Pons i ell mateix, la diferència per a la Corporació serà de
52.000 pessetes mensuals, tenint en compte el diferencial que es produeix per
tots els conceptes que ha explicat anteriorment.
Donat que aquesta Llei dóna, per primera vegada, l’oportunitat de regularitzar
situacions que fins ara estaven previstes de forma molt deficient, produint-se el
greuge comparatiu que acaba de dir, demana el vot afirmatiu a aquest
dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 14 vots afirmatius (10 GMS, - Sr.
Jordi Valls, Sra. Montserrat Pons, Sr. Joaquim García, Sr. José Luís Irujo, Sr.
Alain Jordà, Sr. Joan Canongia, Sra. Aida Guillaumet, Sr. Josep Camprubí, Sr.
Josep Empez i Sra. Anna Torres -; 1 GMIC-V i 3 GMERC) i 10 abstencions (8
GMCiU i 2 GMPP).
3.1.5

PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ DE L’ASSUMPTE A L’ORDRE
DEL DIA, PER NO HAVER ESTAT SOTMÈS A INFORME PRECEPTIU DE
LA COMISSIÓ INFORMATIVA CORRESPONENT, DE CONFORMITAT AMB
ALLÒ QUE DISPOSA L’ART. 82.3 DEL ROF, APROVAT PER RD
2568/1986, DE 28 DE NOVEMBRE, PER RAONS D’URGÈNCIA, ENTRAR
EN EL CONEIXEMENT, DEBAT I VOTACIÓ DE L’ASSUMPTE SEGÜENT:
DONAR-SE PER ASSABENTAT AQUEST PLE CORPORATIU DEL
DECRET DICTAT PER L’ALCALDE EL 17 DE SETEMBRE DE 2001,
SOBRE APROVACIÓ DE CONVENI ENTRE AQUEST AJUNTAMENT, LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, LA FEDERACIÓ CATALANA DE BÀSQUET
I DIVERSOS AJUNTAMENTS, PER A L’ORGANITZACIÓ DEL “CIRCUIT
DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE 3X3 DE BÀSQUET AL CARRER”, I
RATIFICAR-LO.

L’alcalde diu que cal votar la prèvia ratificació de la inclusió d’aquest assumpte
a l'ordre del dia i explica que es tracta de donar-se per assabentat el Ple del
decret d’aprovació del conveni.
El senyor de Puig i Viladrich diu que no val la pena que s’inclogui a l'ordre del
dia, perquè es tracta d’un dictamen que aprova un conveni, que ell no ha vist.
L'alcalde respon al senyor de Puig que li sembla que el conveni se signava
avui.
El secretari diu que li sembla que en l’expedient hi ha el conveni.
El senyor de Puig i Viladrich demana al secretari que ho comprovi perquè ell
no l’ha sabut trobar.
El secretari diu que ell ha vist el conveni i explica que el motiu pel qual avui es
presenta aquest conveni al Ple és que l’última paraula de la part resolutòria del
dictamen diu “i ratificar-lo”. Si no hagués estat així, no hauria calgut sotmetre’l
al Ple, però, com que el dictamen preveu la seva ratificació pel Ple, no només
s’ha inclòs a l'ordre del dia, sinó que ha de ser objecte de votació.
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L'alcalde pregunta al secretari si té el conveni.
El secretari prèvia comprovació, respon que no; que només hi ha l’informe de
gestió, en el que queda constància que el decret es va fer en el seu moment,
que s’ajustava i que el que convé en aquest moment és donar compte i ratificar
una qüestió aprovada per decret de l’alcalde.
El problema es produeix bàsicament per haver posat l’afegitó “i ratificar-lo”.
El que realment s’hauria d’haver fet és donar-ne compte, i potser el regidor
promotor del dictamen hauria d’explicar la causa per la qual s’ha posat l’afegitó.
Tècnicament, això era una donació de compte d’un decret amb el qual
s’aprovava un conveni. Per tant, s’hauria d’haver presentat, com la resta de
donacions de compte, en la part inicial del Ple, però, donat que hi ha l’afegitó
esmentat, s’ha inclòs en aquest punt, perquè és objecte de votació. Així mateix,
com que no es va sotmetre a l’informe de la Comissió Informativa corresponent,
cal aprovar la urgència.
El conveni, però, està vist i aprovat per decret.
L'alcalde diu al senyor Granero que, donat que inicialment, pel que es veu, els
representants del GMCiU no han tingut accés al conveni, i tenint en compte que
per la seva part la ratificació del conveni no és una qüestió urgent, proposa que
se sotmeti a la Comissió Informativa per explicar el contingut del conveni i que
posteriorment se sotmeti a la consideració del Ple de la Corporació.
Donat que es tracta de donar compte i ratificar-lo, el contingut del conveni pot
tirar endavant, més enllà de la decisió.
Creu que és excessiu obligar els membres de l’oposició a posicionar-se
respecte a un conveni al que no han tingut accés.
Per tant, disposa que es retiri el dictamen de la sessió, en el sentit que ha
explicat, i que s’inclogui en la propera sessió plenària.
El senyor de Puig i Viladrich diu que, a més, es tracta de la ratificació d’un
conveni que, segons s’ha dit, s’ha signat avui, respecte a una activitat que es
va fer fa un mes. Per tant, és bo que aquest tema se sotmeti a la consideració
de la Comissió Informativa, si més no, per explicar-lo.
Quan s’ha tractat el dictamen de la mateixa àrea que aquest, referent al
conveni sobre els pisos tutelats del barri Mion, s’ha produït un error respecte
l’any de la seva vigència. Ara es presenta al Ple una ratificació sense el
conveni. Per això, demana al director del Servei de l’àrea que sigui una mica
més curós en la manera de portar la documentació, ja que s’està produint una
situació de desordre en algunes àrees de l’Ajuntament.
L'alcalde diu al senyor de Puig que voldria que entengués una modificació de
conveni com aquest, tenint en compte que al representant del GMCiU li consta
que signen dotze ajuntaments, amb els problemes que això comporta.
Entén que el senyor de Puig li demani el contingut del conveni, perquè no el té.
Accepta i entén que és absolutament raonable que s’inclogui a l'ordre del dia
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del proper Ple, però el senyor de Puig també ha d’entendre que aquest conveni
ha passat per dotze ajuntaments, aproximadament, amb la complexitat que
això comporta.
Demana que no es pretengui fer una gran qüestió d’un tema menor.
El senyor Mora i Villamate diu que ignora les raons per les quals el senyor de
Puig assenyala concretament un tècnic de l’Ajuntament, respecte a aquest
tema, perquè es tracta de dos convenis que no han estat redactats per la
mateixa àrea. El del Departament de Benestar Social de la Generalitat de
Catalunya va ser redactat pels serveis tècnics d’Urbanisme, i aquest darrer, és
de l’àrea dels Serveis a la Persona. Per tant, tenen relació, però parteixen de
persones diferents.
L'alcalde repeteix que es retira el dictamen de la sessió a fi que els regidors
tinguin accés a la informació, de manera correcta. S’inclourà a la Comissió
Informativa corresponent i es presentarà en el proper Ple.
3.1.6

AMPLIAR LA DENOMINACIÓ DEL CARRER CARRASCO I FORMIGUERA
I MODIFICAR LA DENOMINACIÓ DEL CARRER VALÈNCIA, A CAUSA DE
LA URBANITZACIÓ DE LA ZONA D’UBICACIÓ D’AQUESTS VIALS.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 3 d’octubre del 2001,
que, transcrit, diu el següent:
“Atès que a la ciutat de Manresa existeixen uns vials anomenats València i
Carrasco i Formiguera.
Atès que a la zona d'ubicació dels vials que s'esmenten, s'ha produït un procés
urbanitzador que ha alterat substancialment la fesomia general de la mateixa.
Atès que l'Ajuntament de Manresa creu adient que s'adeqüi la denominació
dels esmentats vials al nou traçat que ha de derivar de l'esmentat procés
urbanitzador.
Atès que entre aquestes denominacions n'hi ha un que correspon a un
personatge rellevant i que, per tant, s'ha de procedir al compliment de les
previsions del Reglament d'Honors i Distincions de l'Ajuntament de Manresa.
Atès que aquest tràmit es va complir per al Carrer "Carrasco i Formiguera"
mitjançant l'expedient aprovat per acord de Ple de data 15 d'octubre de 1990.
Per tot això, aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Ampliar la denominació del carrer "Carrasco i Formiguera" en el
sentit que englobi el tram de carrer que discorre entre el carrer d'Àngel Guimerà
fins el carrer "Primer de Maig".
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SEGON.- Modificar l'actual denominació del carrer "València" en el sentit que
abasti des del "Carrer Major" fins al "Carrasco i Formiguera" en el seu nou
traçat sorgit de l'establert a l'acord Primer.
TERCER.- Ordenar la col·locació de les plaques i retolacions que
corresponguin al vial esmentat, per part dels serveis tècnics municipals
corresponents.
QUART.- Inscriure al Llibre-Registre de Distincions Honorífiques, l'ampliació de
la denominació dels carrer "Carrasco i Formiguera."
El senyor Fontdevila i Subirana pren la paraula i diu que aquest és un acord
que gairebé no caldria comentar, si no fos perquè escurçar el nom d’un carrer
sempre pot produir susceptibilitats.
Perquè el carrer València perd un tram? no és per cap malvolença especial cap
a la ciutat de València, ni molt menys, sinó perquè, a partir de les obres de
reforma que s’estan plantejant darrera del solar del l’Institut Lluís de Peguera,
es preveu la continuïtat i tancar definitivament tot el circuit que tindria el carrer,
dedicat a Manuel Carrasco i Formiguera.
Aquest és el motiu pel qual es proposa esmenar un tram del carrer València, en
concret, el “colze” que tenia antigament aquest carrer, i que era paral.lel a la via
dels Ferrocarrils catalans, i continuar donant el mateix nom que arrenca de la
prolongació del carrer d’Àngel Guimerà, com a Carrasco i Formiguera, fins
arribar al carrer Primer de Maig.
El senyor de Puig i Viladrich pregunta si les qüestions dels projectes d’obres i
de contribucions especials no tenen cap incidència en les accions urbanístiques
que s’han fet en aquell espai, on s’han utilitzat projectes, com al de Carrasco i
Formiguera. En aquest sentit, les notificacions que s’han fet no tindran cap
conseqüència?
El senyor Fontdevila i Subirana respon al senyor de Puig que li sembla que
no.
El senyor García i Comas diu que tan sols afecta a un solar que està en obres
en aquest moment. La resta són edificacions que entren pel carrer de València
o de Sant Josep. Per tant, no hi ha cap canvi en la denominació de cap edifici
actual, ja que hi ha una construcció que té accés pel carrer de València, però
està en obres i no es fa servir.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
3.1.7

DONAR-SE PER ASSABENTAT AQUEST PLE CORPORATIU I RATIFICAR
EL DECRET DICTAT PER L’ALCALDE EL 21 DE SETEMBRE DE 2001
SOBRE RECTIFICACIÓ DE L’ERROR MATERIAL DE LA VERSIÓ EN
LLENGUA CASTELLANA DEL PACTE CINQUÈ DEL CONVENI DE
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COL.LABORACIÓ APROVAT PEL PLE EL 17 DE SETEMBRE DE 2001,
SOBRE RESTAURACIÓ DE L’ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE LA SEU.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 24 de setembre del
2001, que, transcrit, diu el següent:
“Per decret d'Alcaldia de data 21 de setembre de 2001, es va resoldre el
següent:
"Atès que, per acord de Ple d'aquesta Corporació es va aprovar en data 17 de
setembre de 2001 el Conveni de col·laboració a signar entre el Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport, el Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Manresa i el Bisbat de
Vic, per a la realització d’unes obres de restauració a l’església de Santa Maria
de la Seu.
Atès que la versió en llengua castellana del Conveni aprovat mitjançant
l'esmentat acord de ple estableix, en el pacte cinquè, paràgraf primer que els
justificants previs al pagament s'hauran de remetre "antes del 15 de diciembre
de cada año".
Atès el que s'estableix a 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 en virtut del qual les administracions públiques podran rectificar en
qualsevol moment, d'ofici o a instància de part, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes.
Atès que la versió en llengua catalana del mateix conveni estableix que
"aquests justificants s'hauran de presentar abans del 15 de novembre de cada
any", essent aquesta la versió correcte.
Per tot això, en ús de les atribucions que em confereixen els articles 21 de la Llei
7/85, de 2 d'abril, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, article 51 de la Llei
8/87, de 15 d'abril i article 10 del Reglament Orgànic Municipal.
RESOLC
PRIMER.- RECTIFICAR l'error material de la versió en llengua castellana del
pacte cinquè, paràgraf primer, de manera que quedarà redactat de la següent
manera:
"El Ministerio de Educación y Cultura, el Departamento de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de
Manresa transferirán al Obispado de Vic las cantidades señaladas en el pacto
tercero, previa presentación de las certificaciones de obras, debidamente
conformadas y aprobadas por el órgano competente del Obispado de Vic.
Estos justificantes deberán ser presentados antes del 15 de noviembre de cada
año."
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SEGON.- DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera
sessió que tingui lloc per tal que el ratifiqui.
És per això que aquesta Alcaldia-presidència, en ús de les facultats que té
atribuïdes, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent

ACORD
Donar-se per assabentat aquest Ple de la Corporació del decret d'Alcaldia
dictat en data 21 de setembre de 2001 i que queda transcrit a la part expositiva
del present dictamen i RATIFICAR-LO.”
El senyor Fontdevila i Subirana pren la paraula i diu que probablement ni el
Ministerio de Cultura, ni el Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, ni l’apartat de cultura de la Diputació de Barcelona, ni el Bisbat de
Vic, ni l’Ajuntament de Manresa s’havien llegit prèviament el conveni amb els
ulls que darrerament els llegeix el senyor Francesc de Puig, perquè s’ha anat
aprovant repetides vegades amb un error material que ara s’hauria de resoldre.
Tants ulls i tantes vegades com ha passat per aquest Ple, i ara s’adonen d’un
error curiós, que els serveis jurídics de l’Ajuntament han detectat amb encert,
per un problema, entre filològic i de dubte sobre els fusos horaris que ens
referencien respecte a l’Estat espanyol.
El cas és que la versió catalana, en el seu cinquè pacte, diu: “El Ministeri
d’Educació i Cultura, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Manresa transferiran al Bisbat de
Vic les quantitats assenyalades al pacte tercer, prèvia presentació de les
certificacions d’obres, degudament conformades i aprovades per l’òrgan
competent del Bisbat de Vic. Aquests justificants s’hauran de presentar abans
del 15 de novembre de cada any.”
En la versió espanyola, primer es va fer una traducció errònia, que era
“diciembre” en lloc de “noviembre” i els serveis jurídics van entendre que no es
tractava d’un problema de diferència de l’hora de Canàries, sinó que tot un mes
sencer era una incorrecció filològica.
Per tant, a més d’adoptar el compromís de llegir no només la versió catalana,
sinó a partir d’ara també la castellana i de confrontar-ho tot amb el rigor que se
li demana, en aquest moment s’adapta tot a 15 de novembre, fent constar
“noviembre” en la versió espanyola.
Demana, doncs, el vot afirmatiu a aquesta correcció material.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que voldria formular la pregunta següent al
secretari: en el darrer paràgraf del pacte tercer del conveni, en la versió
catalana, es diu: “El Departament de Cultura farà front a les despeses
derivades d’aquest conveni a través del crèdit previst en la partida
pressupostària 07.05.781.01/5 del seu pressupost”; i en la versió castellana, es
diu: “El Departamento de Cultura...”, (de quin Departament es tracta?) “...
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afrontrará los gastos derivados de este convenio a través del crédito previsto
en la partida pressupuestaria 07.05.781.10/5 de su pressupuesto.” Ignora si
aquesta partida pressupostària és en versió castellana i els números són
diferents a la versió catalana, però creu que hi ha un error quant al
Departament de Cultura, respecte el qual s’hauria de fer constar l'Administració
a què correspon, i també hi ha un error en el número de la partida
pressupostària.
Malgrat això, si el secretari diu que això és correcte, ell no té cap problema.
El secretari respon al senyor Javaloyes que, pel que fa a la primera qüestió, es
tracta d’una apreciació respecte a la qual no és competència de la Secretaria
entrar en la valoració de la necessitat de fer-ho constar o no. Quant a la
segona, és evident que s’ha produït un “ball de números” per part del redactor
del conveni, que es pot resoldre amb una rectificació material en aquest
moment.
Així, doncs, com ja ha dit, no és competència de la Secretaria entrar en la
valoració del que s’ha de fer constar, però és evident que no hi ha
correspondència entre l’organització o l’organigrama de la Generalitat de
Catalunya i el de l’Estat.
Respecte el “ball de números” de la partida, és una rectificació material, perquè
no altera el contingut del conveni.
El senyor Fontdevila i Subirana fa, en primer lloc, un aclariment filològic: no
comparteix el criteri, però es va traduir a Madrid, el “Departamento” s’hauria de
traduir pel “Departament”, que és del govern de la Generalitat de Catalunya, ja
que a Madrid seria el Ministerio en lloc del “Departamento”.
Dit això, en la qüestió pressupostària s’ha trabucat l’1 pel 0, o el 0 per l’1,
probablement en la transcripció castellana, perquè inicialment surt el 01/5 del
pressupost de la Generalitat de Catalunya. Per tant, segurament, per les
presses i no per una mala voluntat de tornar a passar aquest dictamen pel Ple,
es va alterar l’ordre.
Confirmarà que hagi estat així, però, com que no afecta la partida del Ministerio
ni de cap altra Administració, mentre el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya pugui fer-hi front, suposa i espera que ningú
denunciarà el conveni per aquesta petitíssima alteració.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que el GMPP no té cap inconvenient en votar
el dictamen afirmativament, però ho ha dit perquè aquesta és la segona vegada
que es produeix un error i, si s’ha d’aprovar una tercera vegada, potser tornarà
a trobar algun altre error, ja que ha de recordar que la primera vegada, va ser
ell qui va detectar l’error. Sembla que aquest conveni hagi nascut una mica tort,
però no té cap inconvenient en votar-lo afirmativament, perquè pugui tirar
endavant.
El secretari pregunta en quin sentit anirien les rectificacions materials i si
queda clar el “ball de números”, suposa que el número de la partida correcte és
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el que consta en la versió catalana del conveni, però pregunta com quedaria
l’apreciació del “Departamento de Cultura”.
L'alcalde respon al secretari que es deixa de la mateixa manera, ja que si no,
s’hauria de tornar a aprovar aquest conveni per aquesta qüestió en quatre
Administracions diferents.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
3.1.8

APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 24/2001,
DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 9 d’octubre del 2001,
que, transcrit, diu el següent:
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions
municipals que no poden demorar-se fins l'exercici del 2002, i no sent suficient
el crèdit consignat al Pressupost Municipal, l'Alcalde que subscriu ha considerat
convenient ordenar la incoació d'un expedient de 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 del Ple de la Corporació, l'adopció dels següents
acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i 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 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 2002.
Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 24/2001 dins el
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides pressupostàries que es
modifiquen, en la forma que es detalla a l'annex únic a aquest Dictamen.
Tercer.- Aplicar el finançament de la disminució de crèdit de les partides
452.1.601 i 721.0.632 - Crèdit amb entitats financeres - a les partides 452.2.789
i 751.0.625 respectivament.
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 24/2001 s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la
Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i
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presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat definitivament si
durant el termini esmentat no s'haguessin presentat reclamacions.”
El senyor Canongia i Gerona explica que aquest és l’últim o gairebé l’últim
canvi de partides que passa pel Ple, teòricament.
Per tant, diria que és el canvi de partides “de arrastre” dins del qual s’intenta
incloure totes les partides. Afecta a un nombre important de partides, algunes
de les quals per un import important, però, si no es vol cap aclariment sobre
alguna partida concreta, seria millor així, ja que es va discutir a la Comissió
Informativa.
El senyor Mora i Villamate pren la paraula i diu que, malgrat que aquest és un
dictamen de govern, el GMIC-V el votarà negativament perquè no està d’acord
amb la finalitat d’un dels canvis de partida que es produeix, ja que està destinat
a possibilitar la participació de l’Ajuntament en una empresa de comunicació
que s’ha de crear. Quan aquesta decisió hagi de passar pel Ple, el GMIC-V
explicarà els motius de la seva oposició a aquesta operació, però, com que això
forma part del conjunt del paquet, i no ha estat possible separar-ho de la resta,
amb la qual hi està d’acord, el GMIC-V votarà negativament el dictamen.
El senyor Canongia i Gerona diu que ja es discutirà aquest tema quan es
produeixi el debat sobre la subscripció d’aquestes accions.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 14 vots afirmatius (11 GMS i 3
GMERC), 1 vot negatiu (GMIC-V) i 10 abstencions (8 GMCiU i 2 GMPP).
3.2

REGIDORIA DELEGADA D’ADMINISTRACIÓ

3.2.1

ADOPTAR EL COMPROMÍS D’IMPLANTAR UNA POLÍTICA PREVENTIVA
DE SALUT LABORAL.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Administració, del 3
d’octubre del 2001, que, transcrit, diu el següent:
“Tal i com es descriu al pla d’actuació municipal per al període 2000-2003 els
principis que han d’inspirar l’organització i funcionament de l’Administració
municipal són el treball en equip, la corresponsabilització, la motivació, la
direcció participativa per objectius i la qualitat. Aquests principis, però, no són
assolibles sense desenvolupar els mitjans necessaris per a garantir la salut, la
seguretat i la satisfacció laborals dels treballadors i les treballadores d’aquest
Ajuntament.
És per això que es vol deixar palès el compromís de desenvolupar les
estratègies necessàries per implantar una política preventiva integrada a
l’activitat general d’aquesta administració i orientada a la conservació i el
desenvolupament dels recursos físics i humans, així com a la reducció dels
danys a la salut i als béns.
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Per assolir aquesta implantació és precís desenvolupar unes estructures
organitzatives i una cultura que recolzin el control de riscs i que assegurin la
participació de tots els membres de l’organització. Aquests elements són
complementats i complementen la implementació dels objectius referits a la
gestió descentralitzada i estratègica dels recursos humans i a la implicació i
motivació dels treballadors i treballadores que es mencionen al PAM.
Amb això es pretén, més enllà del compliment rigorós de la legislació i la
reglamentació, contribuir a la protecció i la promoció de la salut dels
treballadors i les treballadores de l’Ajuntament de Manresa, fet que, sens dubte,
repercutirà positivament en les seves satisfacció, implicació i motivació,
aportant així un gran benefici per a l’administració que revertirà també de forma
directa en els ciutadans i les ciutadanes de Manresa.”
Per tot el que s'ha exposat, el regidor-delegat d'Administració, proposa al Ple
de la Corporació Municipal l'adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- ADOPTAR el compromís de realitzar una planificació acurada per al
procés d’implantació d'una política preventiva integrada de salut laboral, que
detalli els objectius i metes a assolir pels diferents nivells de direcció,
destinant-se els recursos que resultin necessaris a partir d’aquesta planificació.
Segon.- ESTABLIR sistemes que permetin la millora continuada a partir de les
experiències que es vagin derivant del desenvolupament d’aquesta política, la
qual cosa s’aconseguirà a partir de la revisió i l’examen de les activitats
preventives i de les aportacions de tots els treballadors i les treballadores.
Tercer.- APROVAR els següents compromisos i mesures com a línies de treball
general en la implantació de la política de salut laboral:
Compromisos:
-

Assolir un alt nivell de seguretat i salut garantint, com a mínim els requisits
legals, amb la col.laboració i implicació de tots els serveis i regidories.
Actualitzar la política de salut laboral adequant-la a les innovacions i canvis
tècnics i de l'organització.
Impulsar activament des de tots els àmbits de l'organització municipal
aquesta política de salut laboral, i dotar-la de continuïtat en el temps.

Mesures:
-

-

Creació d'una dotació econòmica específica que serveixi a les finalitats
d'aquest acord.
Aplicar els criteris de seguretat en les adquisicions de material, disseny
d'instal.lacions i llocs de treball, i de mesures organitzatives generals de
l'Ajuntament, al mateix temps que en les contractacions i concessions
administratives externes.
Potenciar l'adaptació dels llocs de treball a les persones.
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-

Aplicar mesures col.lectives amb preferència a les individuals.
Millorar les instal.lacions i substituir els equips i eines que es demostrin
ineficients i/o que puguin resultar perillosos.
Qualsevol altra que pugui incidir en aquest compromís de millora de la
salut laboral del personal de l'Ajuntament.”

El senyor Irujo i Fatuarte explica que és conscient que aquest dictamen pot
ser interpretat com a una formalitat excessiva, però, l'equip de govern i
concretament la regidoria d’Administració pretenen adoptar compromisos molt
ferms en relació amb l’impuls de totes les polítiques de salut i seguretat laboral,
dins d’un programa general de modernització tant d’aquesta Administració com
de fer efectiva una política de recursos humans adequada a aquest temps.
Per tant, des del reconeixement de les insuficiències que tenen, en aquest
moment la protecció i la promoció de la salut dels treballadors de l’Ajuntament,
amb aquest dictamen es pretén simplement adoptar el compromís d’assolir un
alt nivell de seguretat i de salut, actualitzar la política de salut laboral,
adequant-la a allò que obliga la legislació, i impulsar-la activament en tots els
àmbits de l’organització municipal.
Això implicarà l’establiment d’una sèrie de mesures que aniran des de la
creació d’una dotació econòmica específica fins a la millora de les instal.lacions
i substitució dels equips i eines que es demostrin ineficients o que puguin
resultar perillosos, passant evidentment per la redacció del Pla de prevenció i
l’adequació de tots els criteris que puguin fer que aquest Ajuntament assoleixi
aquestes cotes de seguretat i de promoció de salut dels seus treballadors.
Quant a la creació d’una dotació econòmica específica, que podria ser una de
les preguntes que se li podrien fer, els membres presents entendran que, des
de la incorporació el proppassat dia 8 del tècnic de salut laboral en el Servei
d’Organització i Recursos Humans, seria una mica un futurible plantejar una
dotació econòmica específica de cara a l’any 2001, ja que cal fer, prèviament
una avaluació o un mapa de riscos en totes les àrees i, posteriorment, redactar
el Pla de prevenció, que concretarà o prioritzarà una sèrie de mesures a
realitzar.
Malgrat tot, la voluntat de l'equip de govern i els acord a què es va arribar amb
els representants dels treballadors en aquest sentit, és que la dotació
econòmica amb què es cobriran les qüestions de salut laboral serà l’adient per
anar afrontant aquests canvis, tant organitzatius com d’adquisició de material,
disseny d’instal.lacions o adequació dels llocs de treball que determini el Pla de
prevenció.
Aquesta és la finalitat d’aquest dictamen, per al qual demana el vot afirmatiu
dels regidors.
El senyor de Puig i Viladrich diu que, com ja ha manifesta en alguna altra
ocasió, té la sensació que aquest Ajuntament va endarrerit en el tema de la
implantació de la política de salut laboral, i ara s’entrarà en un tema de
compromisos i mesures.
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El GMCiU demana a l'equip de govern que es passi dels compromisos i les
mesures a la realitat, per evitar trobar-se, com acostuma a passar amb
aquestes coses, que queden molt bé de literatura i de grans projectes, però que
la dotació econòmica de l’any 2002 sigui tan baixa que tots s’hagin d’amagar.
Espera que, tal com ha dit el senyor Irujo, la dotació econòmica per a l’any
2002, referent a aquests compromisos i mesures en política de salut laboral,
sigui prou important com perquè el personal i els grups de l’oposició puguin
estar-hi d’acord. Si no és així, això quedarà en un redactat molt maco, i, com ha
dit el senyor Irujo, potser massa formal. Espera que de la formalitat a la realitat
no transcorri gaire temps.
El GMCiU votarà afirmativament el dictamen.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que el GMPP es pregunta quina necessitat hi
havia de presentar aquest dictamen. Ell creu que no n’hi havia cap.
El senyor Irujo parla del PAM, ell li pot dir “pim, pam, pum, fuego” i li demana
que no parli del PAM, sinó que faci complir la llei.
Si el senyor Irujo fa això pel PAM, anem malament; i si no ho fa perquè
l'Ajuntament està obligat a aplicar la legislació vigent, tenint en compte que ho
està fent amb un gran retard, no anem bé.
El senyor Irujo parla del PAM com si fos l’excusa adient. Com que aquest tema
surt al PAM, que no es preocupin els treballadors de l’Ajuntament, ja que, a
partir d’ara, l’Ajuntament desenvoluparà un Pla de seguretat laboral.
El senyor Irujo s’equivoca, això és la legislació vigent i la resta és literatura, i
ignora perquè s’ha presentat aquest dictamen perquè ningú es preocupi, ja que
s’adoptaran aquests compromisos.
El senyor Irujo, com a representant de l’Administració, hauria de saber, com
creu que ja sap, que està obligat a fer complir la legislació i posar les eines i els
mecanismes adequats, per anar desenvolupant la legalitat vigent.
Li sembla bé que el senyor Irujo digui que això es farà de mica en mica, per
raons pressupostàries, però li demana que no li vingui amb l’excusa que el
PAM recull aquest aspecte. Dient, a més, que, a partir d’ara s’adoptarà el
compromís de realitzar una planificació acurada, s’establiran sistemes i
s’aprovaran compromisos. Malgrat que s’aprovin els compromisos, cal que es
dugui a la pràctica, ja que el senyor Irujo, com a responsable, porta anys de
retard en l’establiment del Pla de seguretat laboral.
El senyor Irujo i Fatuarte diu que, en l’exposició, per part del regidor
d’Administració, com de qualsevol altra regidoria, dels plans o programes que
pretén impulsar l'equip de govern, reconeixent les seves insuficiències, com ha
dit en la seva presentació, amb un nivell d’autocrítica que no vol remarcar,
perquè, com molt bé ha dit el senyor Javaloyes, el compliment de la legislació
és obligatori per a totes les Administracions públiques, incloses la central,
l’autonòmica i la local, creu que té el dret a presentar un compromís formal, que
vol solemnitzar mitjançant un acord plenari, amb unes qüestions tan bàsiques
com són els temes de salut i seguretat laboral.
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Aquests temes no només estan inclosos en el PAM i en la legislació, sinó que
també ho estan en uns acords presentats per l'equip de govern, que el Ple de
la Corporació Municipal va aprovar majoritàriament, als quals es va arribar al
mes de juny amb els representants dels funcionaris i del personal laboral fix, i,
respecte els quals, el GMPP va ser l’únic grup que no hi va donar suport.
Per tant, el senyor Javaloyes no només fa bé en recordar-li el compliment de la
legislació, sinó també el compliment que potser de vegades obliga més l'equip
de govern, si més no, moralment, d’aquells acords que ha signat amb els
representants dels personal.
Al mes de gener, el senyor Javaloyes parlava de l’incompliment de certs
aspectes de l’antic conveni i ell li va dir que l'equip de govern seria
suficientment capaç d’impulsar les polítiques necessàries per modernitzar la
gestió dels recursos humans de l’Ajuntament, tal com es va fer amb el Pla de
formació i el Pla de carrera, que també va tenir oportunitat de presentar, més
enllà de la presentació formal de la seva aplicació. Demana que en aquesta
ocasió se li deixi expressar aquest compromís de no defugir d’aquest tema,
sinó d’adoptar un compromís en sessió plenària.
Per tant, no s’està parlant tan sols del PAM ni de la legislació, sinó dels acords
que el Ple de la Corporació va aprovar, de forma majoritària, amb els
representants del personal.
Precisament pel fet que l'equip de govern es vol prendre molt seriosament la
protecció i la promoció de la salut dels treballadors de l’Ajuntament, i perquè vol
adoptar compromisos que després li puguin recordar els treballadors i els grups
de l’oposició, ha presentat aquest tema al Ple de la Corporació.
Evidentment, com molt bé ha dit el senyor de Puig, si aquest dictamen no va
acompanyat, posteriorment de la seva implementació i de la seva dotació
econòmica, no serà efectiu. Però el senyor Javaloyes pot tenir la seguretat que
al regidor d’Administració no li mancarà la voluntat de tirar endavant temes que
l'equip de govern ha pactat i signat amb els representants dels treballadors,
que en són conscients i, per això, ha presentat aquest dictamen a aprovació.
L’Ajuntament de Manresa endegarà una línia de salut i seguretat laboral,
malgrat que ha de reconèixer que potser ho fa tard, de la mateixa manera que
endega una línia de formació i Pla de carrera, i també de la mateixa manera
que està intentant dur a terme la modernització de la gestió dels recursos
humans de l’Ajuntament.
Aquest és un punt més, i molt important.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu al senyor Irujo que li ha agradat que el
regidor d’Administració hagi recordat que el GMPP va votar negativament el
dictamen que aprovava el Conveni, en el que s’incloïen aspectes com la salut
laboral i el Pla de carrera, però cal que el senyor Irujo faci memòria, ja que un
dels elements fonamentals que van motivar aquell vot contrari va ser, entre
altres qüestions i, si no ho recorda malament, el fet que l'equip de govern no
ajustava a dret les places que s’han de destinar a persones discapacitades,
d’acord amb la llei.
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La llei estableix un percentatge de la plantilla que s’ha de destinar a persones
discapacitades, i el Conveni que el senyor Irujo va negociar brillantment, no ho
preveia, no hi havia un compromís ferm. En el Conveni signat per l'equip de
govern es diu que ja es veurà si convé o no, i en qualsevol cas, això no té res a
veure amb aquell Conveni, malgrat que el senyor Irujo digui que en forma part.
El Pla de carrera també forma part del Conveni i cal anar-lo desenvolupant,
però, si cada vegada que es fa un petit gest com el d’adoptar compromisos, el
senyor Irujo parla amb aquesta gran solemnitat, es pot produir un retard de sis
anys més, perquè cada mes s’hauran d’aprovar qüestions solemnes per poder
anar elaborant els estudis i establint els paràmetres.
Insisteix, doncs, que ignora el motiu pel qual s’ha presentat aquest dictamen.
Potser és perquè un sindicat ha denunciat recentment un ajuntament, o perquè
l'equip de govern necessita aquesta litúrgia d’adoptar compromisos. L’únic que
es demana a l'equip de govern és que compleixi els compromisos.
El senyor Irujo sap molt bé que el GMPP no li ha exigit mai les coses d’avui per
demà, perquè és conscient que cal desenvolupar-les, però ja portem sis anys
de retard en aquest desenvolupament, i en adoptar aquests compromisos tan
formals i tan seriosos que avui presenta el regidor d’Administració.
En definitiva, l'equip de govern continua aportant literatura a aquestes
qüestions, sense adoptar solucions.
El senyor Irujo i Fatuarte diu que segurament el senyor Javaloyes i ell no es
posaran mai d’acord respecte al seu grau de discrepància en relació amb l’últim
Conveni aprovat.
El representant del GMPP continua al·legant un aspecte del Conveni que ell no
vol recordar, però que li pot assegurar que interpreta erròniament.
En qualsevol cas, insisteix en el que va dir al mes de gener: el temps
demostrarà quin és el fruit dels plans i programes que elabora l'equip de govern
per modernitzar la gestió dels recursos humans de l’Ajuntament.
No adherir-se i no donar suport a una eina bàsica de qualsevol política de
gestió de recursos humans, com són els Acords econòmics i socials amb els
representants dels treballadors, és un mal començament. I el senyor Javaloyes
no el podrà convèncer del contrari, per molt que ho intenti.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
L’alcalde disposa la lectura i el debat conjunts i la votació separada dels
assumptes inclosos en els punts 4.1.1 i 4.1.2 de l’ordre del dia.
4.

ÀREA D'URBANISME, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA

4.1

REGIDORIA DELEGADA D'URBANISME

4.1.1

APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
GENERAL DE MANRESA. EQUIPAMENTS AL BARRI DEL XUP.

PLA
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El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, de l’1
d’octubre del 2001, que, transcrit, diu el següent:
“Vist que pel Ple de la Corporació, en sessió del dia 16 de juliol del 2001, va ser
adoptat l’acord següent:
1r. INICIAR L'EXPOSICIÓ PÚBLICA dels treballs constitutius de l'Avanç de
Planejament de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE
MANRESA. EQUIPAMENTS AL BARRI DEL XUP, redactat pels serveis
tècnics municipals, de conformitat amb el que disposa l'article 125 del
Reglament de Planejament Urbanístic, per tal que dins del termini de trenta
dies, comptats a partir de l'endemà de la publicació del present anunci en el
Butlletí Oficial de la Província, puguin presentar-se per part de corporacions,
associacions i particulars tota mena de suggeriments i, en el seu cas, altres
alternatives de planejament.
2n. PUBLICAR l'anterior acord en els mitjans locals de comunicació, així
com en un dels diaris de major circulació de la província.
Atès que, en compliment d’aquest acord, l’anunci d’exposició pública dels
treballs constitutius de l’avanç de planejament fou publicat en el Butlletí Oficial
de la Província núm. 201, del dia 22 d’agost del 2001, així com en els diaris
Regió 7, de 28 d’agost del 2001, i El Periódico, de 30 de juliol del 2001, i que
durant el termini d’exposició pública de l’expedient no ha estat presentada cap
al·legació.
Atès que la tramitació de les modificacions del Pla general d’ordenació s’ha de
dur a terme d’acord amb el procediment establert en els articles 55 i següents,
per remissió de l’article 75, tots ells del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol,
pel qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria
urbanística.
Vist que en virtut de l’article 21, lletra j), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, la competència per a l’aprovació del
planejament general correspon al Ple.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme.
El regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la
Comissió informativa de Serveis del Territori que presideix, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
1r. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL DE MANRESA. EQUIPAMENTS AL BARRI DEL XUP, redactada
pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb allò que disposa l’article 55
del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de
la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística.
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2n. EXPOSAR AL PÚBLIC, als efectes de la presentació d’al·legacions, la
modificació del pla general d’ordenació aprovada en el paràgraf anterior, durant
el termini d’un mes, que començarà a comptar a partir del dia hàbil següent al
de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, i
anunciar també aquesta aprovació en el diari Regió 7 i en un dels diaris de
major circulació de la província, tal com ho estableix l’article 59 del Decret
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, en concordança amb el 128 del Reglament de
planejament urbanístic.”
4.1.2

APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
GENERAL DE MANRESA. AVINGUDA DELS PAÏSOS CATALANS.

PLA

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, de l’1
d’octubre del 2001, que, transcrit, diu el següent:
“Vist que pel Ple de la Corporació, en sessió del dia 16 de juliol del 2001, va ser
adoptat l’acord següent:
1r. INICIAR L'EXPOSICIÓ PÚBLICA dels treballs constitutius de l'Avanç de
Planejament de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE
MANRESA. AVINGUDA DELS PAÏSOS CATALANS, redactat pels serveis
tècnics municipals, de conformitat amb el que disposa l'article 125 del
Reglament de Planejament Urbanístic, per tal que dins del termini de trenta
dies, comptats a partir de l'endemà de la publicació del present anunci en el
Butlletí Oficial de la Província, puguin presentar-se per part de
corporacions, associacions i particulars tota mena de suggeriments i, en el
seu cas, altres alternatives de planejament.
2n. PUBLICAR l'anterior acord en els mitjans locals de comunicació, així
com en un dels diaris de major circulació de la província.
Atès que, en compliment d’aquest acord, l’anunci d’exposició pública dels
treballs constitutius de l’avanç de planejament fou publicat en el Butlletí Oficial
de la Província núm. 201, del dia 22 d’agost del 2001, així com en els diaris
Regió 7, de 28 d’agost del 2001, i El Periódico, de 30 de juliol del 2001, i que
durant el termini d’exposició pública de l’expedient no ha estat presentada cap
al·legació.
Atès que la tramitació de les modificacions del Pla general d’ordenació s’ha de
dur a terme d’acord amb el procediment establert en els articles 55 i següents,
per remissió de l’article 75, tots ells del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol,
pel qual s’aprova el Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria
urbanística.
Vist que en virtut de l’article 21, lletra j), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, la competència per a l’aprovació del
planejament general correspon al Ple.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme.
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El regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la
Comissió informativa de Serveis del Territori que presideix, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
1r. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL DE MANRESA. AVINGUDA DELS PAÏSOS CATALANS, redactada
pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb allò que disposa l’article 55
del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de
la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística.
2n. EXPOSAR AL PÚBLIC, als efectes de la presentació d’al·legacions, la
modificació del pla general d’ordenació aprovada en el paràgraf anterior, durant
el termini d’un mes, que començarà a comptar a partir del dia hàbil següent al
de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, i
anunciar també aquesta aprovació en el diari Regió 7 i en un dels diaris de
major circulació de la província, tal com ho estableix l’article 59 del Decret
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, en concordança amb el 128 del Reglament de
planejament urbanístic.”
El senyor García i Comas pren la paraula i explica que es tracta de
modificacions puntuals del Pla General. El primer dictamen fa referència al barri
del Xup i el segon correspon a una modificació en l’Avinguda dels Països
Catalans.
Respecte al primer, es tracta d’un canvi en el sistema d’equipaments del barri
del Xup. Cal recordar que hi havia un espai que estava definit com a
equipament de reserva, que s’ha qualificat com a equipament esportiu i de
lleure. Alhora, s'ha aprofitat aquesta modificació per concretar l’espai on s’ha
d’ubicar l’església del Xup.
Durant l’exposició pública de l’avanç del Pla, que es va aprovar en el Ple del
mes de juliol, no es va presentar cap al.legació.
El segon correspon a l’Avinguda dels Països Catalans, que és un carrer situat
en l’entorn dels Trullols, que està en part en urbanització, i que ha d’arribar fins
a la Font dels Capellans, on hi ha part del carrer del Germà Isidre.
Tenint en compte que hi ha uns canvis de traçat en aquest carrer produït per
millorar la pendent, per fer-la més reduïda, s’ha fet aquest canvi de Pla
General.
En aquest cas tampoc s’ha presentat cap al.legació durant l’exposició pública
de l’avanç de Pla que es va aprovar al mes de juliol. Per tant, amb aquest
dictamen es proposa l’aprovació inicial d’aquesta modificació, per a la qual
demana el vot afirmatiu dels membres presents, per poder tirar endavant
aquest tràmit.
Sotmès a votació el dictamen número 4.1.1, s’aprova per 17 vots afirmatius (11
GMS, 1 GMIC-V, 3 GMERC i 2 GMPP) i 8 vots negatius (GMCiU) i, per tant,
amb el quòrum que determina l’article 47.3.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
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reguladora de les bases de règim local, i l’article 112.3.k) de la Llei 8/1987, de
15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.
Sotmès a votació el dictamen número 4.1.2, s’aprova per unanimitat dels 25
membres presents i, per tant, amb el quòrum que determina l’article 47.3.i) de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article
112.3.k) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de
Catalunya.
4.1.3

APROVAR DEFINITIVAMENT L’ESTUDI DE DETALL TRIETA-GAUDÍ-ST.
CRISTÒFOL I DEIXAR SENSE EFECTES L’ESTUDI DE DETALL TRIETA-9.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 2
d’octubre del 2001, que, transcrit, diu el següent:
“Vist que per decret d'alcaldia de 31 de juliol del 2001 es va dictar la resolució
següent:
1r. APROVAR INICIALMENT L'ESTUDI DE DETALL TRIETA-GAUDÍ-ST.
CRISTÒFOL, promogut per la Societat Metrovacesa de Viviendas S.L. de
conformitat amb allò que disposa l’article 66, en relació a l’article 64, tots dos
del Decret Legislatiu 1/1990 de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós
de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística.
2n. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’Estudi de Detall inicialment
aprovat, durant un termini de 20 dies, a comptar des del dia hàbil següent al
de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província,
als efectes de presentació d’al·legacions, perquè així ho disposa l’article
64.1, lletres a) i b), del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, i publicar
també l’anunci d’aquest acord en un dels diaris de major circulació de la
província, notificant-se a més, personalment, als propietaris i d’altres
interessats directament afectats per l’àmbit de l’Estudi de Detall, d’acord amb
l’article 140.3 del Reglament de Planejament Urbanístic, aprovat per Reial
Decret 2159/1978, de 23 de juny.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la Comissió informativa i de
control de Serveis del Territori, a l’efecte del seu coneixement, en la propera
sessió que tingui lloc.
Vist que l’anunci d’aquesta aprovació inicial va ser publicat en el Butlletí Oficial
de la Província núm. 212, pàgina 13, del dia 4 de setembre del 2001, així com
en el diari El Periódico, de 10 d’agost del 2001, i que durant el termini
d’exposició pública de l’expedient no ha estat presentada cap al·legació.
Vist que els estudis de detall s’han de tramitar d’acord amb el que preveuen els
articles 64 i 65, per remissió del 66, tots ells del Decret Legislatiu 1/1990, de 12
de juliol.
Atès que l’article 64.1.d) del Decret Legislatiu esmentat disposa que
“l’aprovació definitiva, sense necessitat del tràmit d’aprovació provisional, ha
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d’ésser acordada per l’administració urbanística actuant que n’ha atorgat
l’aprovació inicial”.
Vist que en data 21 de setembre del 1998, el Ple de la Corporació va aprovar
definitivament l’ESTUDI DE DETALL “TRIETA 9”, coincidint plenament el seu
àmbit amb l’Estudi de Detall en tràmit.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme.
El regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la
Comissió informativa i de control de Serveis del Territori proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
1r. APROVAR DEFINITIVAMENT L'ESTUDI DE DETALL TRIETA-GAUDÍ-ST.
CRISTÒFOL, promogut per la societat “Metrovacesa de Viviendas S.L.”, de
conformitat amb allò que disposa l'article 66, en relació a l'article 64, tots dos
del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de
la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística.
2n. DEIXAR SENSE EFECTE, l’ESTUDI DE DETALL “TRIETA 9”, aprovat
definitivament pel Ple de la Corporació en data 21 de setembre del 1998, per
coincidència plena amb l’Estudi aprovat pel present dictamen.
3r. TRAMETRE UN EXEMPLAR de l’estudi de detall definitivament aprovat, així
com una còpia de l’expedient administratiu tramitat, a la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona, en compliment del que disposa l’article 64.1.e) del Decret
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.
4t. PUBLICAR l’anunci de l’acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de
la Província i en un dels diaris de major circulació provincial, en compliment del
que disposa l’article 49 del Decret 146/1984, de 10 d’abril, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 3/1984, de 9 de gener, d’adequació de l’ordenament
urbanístic de Catalunya.”
El senyor García i Comas pren novament la paraula i explica que aquest
estudi de detall correspon a l’illa on hi havia la foneria de la Sagrada Família,
en concret, a la cantonada entre els carrers Trieta i Arquitecte Gaudí o Sant
Cristòfol.
Aquest estudi de detall és una modificació de l’anterior i concreta una
cantonada en xamfrà, així com dues edificacions residencials, a més de les que
hi ha en aquest moment, que disposen de llicència d’edificació.
La societat Metrovacesa de Viviendas S.L. és qui presenta aquest estudi de
detall, per tant, és d’iniciativa privada.
Durant l’exposició pública de l’estudi de detall no s’han presentat al.legacions,
per tant, demana el vot afirmatiu dels membres corporatius per aprovar-lo
definitivament.
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
4.1.4

APROVAR LA MINUTA DE CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE
L’AJUNTAMENT DE MANRESA I LA SOCIETAT CONSTRUCCIONES
PRADAS CASTELLET, SL, DIRIGIT A LA PERMUTA D’UN SOLAR SITUAT
AL CARRER LLUSSÀ, NÚMERO 2, AMB UNA FINCA SITUADA ENTRE
ELS CARRERS LLUSSÀ I DAMA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 2
d’octubre del 2001, que, transcrit, diu el següent:
“Atès que L’AJUNTAMENT DE MANRESA, és propietari d’un solar situat al
carrer Llussà, número 2, de Manresa les característiques del qual són les
següents:
“URBANA.- Terreny de forma paral·lelepípeda de 60,65 m2 de superfície i 90
m2 de sostre edificable. Limita al Nord-Est amb el carrer Llussà; Nord-Oest amb
el carrer Puigterrà de dalt; a l’Est amb la finca de referència cadastral 26.01802; i al Sud amb la finca de referència cadastral 26.018-26.”
Inscripció Registral: Es troba pendent d’inscripció.
Títol: Pertany a l’Ajuntament de Manresa per prescripció adquisitiva.
Estat d’arrendaments i ocupació: Lliure d’arrendataris i ocupants de tota mena.
Càrregues: És lliure de càrregues i ocupants de qualsevol mena.
Atès que els serveis tècnics municipals han emès un informe, valorant la finca
en la quantia de CINC MILIONS VUIT-CENTES CINQUANTA-VUIT MIL SETCENTES NORANTA PESSETES (5.858.790 PTA).
Atès que la societat “CONSTRUCCIONES PRADAS CASTELLET, SL” és titular
d’una finca de la seva propietat, situada entre els carrers Llussà i Dama, de
Manresa, les característiques del qual són les següents:
“Urbana: Casa i terreny annexa, del carrer Llussà, de Manresa, composta de
planta baixa i dos pisos; la qual està destinada a ser derruïda, i els números
quatre, sis i vuit del carrer Llussà, xamfrà amb el carrer Dama, números nou i
onze, amb una superfície total de solar de sis-cents seixanta-nou metres
quadrats. Afronta junt, al davant, Nord, amb l’esmentat carrer; al darrera,
migdia, amb José Tarradas; a la dreta entrant, ponent, amb Manuel Oms; i per
l’esquerra, orient, amb successors de Joaquín Puig i Dalmases, avui carrer de
la Dama.”
Inscripció registral: És inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa,
en el tom 2.342, Llibre 971, Foli 115 i núm. de finca 1.360.
Títol: Li pertany a títol de compravenda mitjançant escriptura atorgada el 17
d’abril del 2001 davant el notari de Sallent, Joan Bosch i Boada.
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Estat d’arrendaments i ocupació: Lliure d’arrendataris i ocupants de tota mena.
Càrregues: Lliure de càrregues i ocupants de qualsevol mena.
La qualificació urbanística d’aquesta finca és de Sòl urbà, afectat per l’àmbit del
Pla Especial Dama (PE. 17)
Atès que de la finca descrita se’n segreguen dues porcions, que són les
següents:
Finca núm.1
“Porció de terreny de forma triangular de 20,35 m2 de superfície, que consta
dels següents límits:
• Nord
• Sud
• Est

– Amb la finca de la qual forma part.
– Amb la finca situada al carrer Dama 5-7, amb referència cadastral
26 018 07, propietat de Fecsa.
– Amb la finca situada al carrer Dama 9, amb referència cadastral 26
018 06, de la mateixa propietat la qual forma part.

• Valoració:

VUIT-CENTES VINT-I-DUES MIL CENT VUITANTA-QUATRE
PESSETES (822.184 PTA).

Finca núm.2
Porció de terreny de forma irregular, de 61,35 m2 de superfície, que consta
dels següents límits:
• Nord
• Sud
• Est
• Oest

– Amb la finca de la qual forma part.
– Amb la finca situada al carrer Dama, 5-7, amb referència cadastral
26 018 07 propietat de Fecsa.
– Amb carrer Dama
– Amb finca situada al carrer Llussà, 4, amb referència cadastral 26
018 02, de la mateixa propietat la qual forma part.

• Valoració:

DOS MILIONS QUATRE-CENTES SETANTA-VUIT MIL SISCENTES VUITANTA PESSETES (2.478.680 PTA.-)

Atès que interessa a l’Ajuntament de Manresa l’adquisició de les porcions de
finca propietat de la societat “CONSTRUCCIONES PRADAS CASTELLET, SL”,
per destinar-les a finalitats d’interès general.
Atès que, d’altra banda, interessa a la societat “CONSTRUCCIONES PRADAS
CASTELLET, SL”, l’adquisició de la finca propietat de l’Ajuntament de Manresa,
per destinar-la als usos permesos pel planejament vigent.
Atès que ha estat acordada la possibilitat de permutar els béns descrits
anteriorment, entre l’Ajuntament de Manresa i la societat “CONSTRUCCIONES
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PRADAS CASTELLET, SL”, i que a aquest efecte ha estat redactada la minuta
de conveni de permuta que és objecte del present dictamen.
Atès que per part dels serveis tècnics municipals han estat emeses les
valoracions pericials de tots els béns objecte de permuta, en compliment d’allò
que disposa l’article 40.1.b) del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals.
Atès que per part dels serveis jurídics d’urbanisme s’ha emès un informe, en
data 2 d’octubre del 2001, on es fa constar que es compleixen tots els requisits
legals que per a les permutes exigeixen els articles 40 i 47 de l’esmentat
Reglament de patrimoni dels ens locals.
Vist el contingut de l’article 41.1 del mateix Reglament, que diu: “L’alienació, el
gravamen o la cessió de bens han de ser aprovats pel Ple de la Corporació”
El regidor delegat d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la
Comissió informativa i de control de Serveis del Territori que presideix, proposa
al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
1r. APROVAR la minuta de conveni, a subscriure entre l’Ajuntament de
Manresa i la societat “CONSTRUCCIONES PRADAS CASTELLET, SL”, dirigit
a la PERMUTA dels béns que han quedat descrits en la part expositiva
d’aquest dictamen, de conformitat amb allò que disposa l’article 41.1 del Decret
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels
ens locals.
2n. SOL·LICITAR al Registrador de la Propietat del registre número 1 de
Manresa, la inscripció de la finca de titularitat municipal que es descriu a la part
dispositiva d’aquest dictamen.
3r. FACULTAR el senyor Alcalde per a la signatura de tots aquells documents
públics o administratius que siguin necessaris per al perfeccionament d’aquesta
permuta al Registre de la Propietat.”
El senyor García i Comas explica que es tracta de l’aprovació d’un conveni
per a la permuta d’uns solars.
El promotor Construcciones Pradas Castellet, S.L. pretén construir habitatges
al carrer Llussà a la cantonada amb el carrer Dama i Puigterrà de Dalt.
En aquest entorn, l’Ajuntament de Manresa té una propietat, consistent en un
solar situat a la cantonada del carrer de Llussà amb el de Puigterrà de Dalt, de
60 metres quadrats i de 90 metres edificables, que té un valor de 5.858.790
pessetes, segons els tècnics municipals.
A l’interior de la promoció, qualificada dins del Pla Especial del carrer de la
Dama, en un espai on hi havia un aparcament que fa servir la companyia
FECSA, la societat Construcciones Pradas disposa de dues finques molt
petites, la primera de les quals té 20,35 metres quadrats, amb un valor de
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822.184 pessetes; i la segona, 61,35 metres quadrats, amb un valor de
2.478.680 pessetes.
Amb aquest conveni es planteja la permuta de la finca del carrer Llussà,
cantonada amb el carrer de Puigterrà de Dalt, per les dues finques situades al
carrer de la Dama.
Amb aquest canvi, es produeix una situació econòmicament desfavorable per a
l’Ajuntament, perquè la propietat de l’Ajuntament té un valor de 5.800.000
pessetes, aproximadament, i les altres dues propietats, sumades, tenen un
valor de 3.300.000 pessetes, aproximadament. Per tant, el promotor haurà de
compensar l’Ajuntament per aquesta diferència amb un import de 2.557.926
pessetes, a més de fer-se càrrec de l'IVA corresponent.
Aquest conveni resol una qüestió urbanística, perquè la part de les dues
finques passa a formar part del Pla Especial, amb uns aprofitaments concrets.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes inclosos
en els punts 4.1.9 i 4.2.1 de l’ordre del dia.
4.1.9

CORREGIR L’ERRADA MATERIAL OBSERVADA EN EL DICTAMEN
APROVAT PEL PLE EN SESSIÓ DE 21 DE MAIG DE 2001, EN RELACIÓ
AMB EL RECONEIXEMENT DE CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DEL
SENYOR MARIÀ FRANCO I MUNTANÉ, PELS TREBALLS DE REDACCIÓ
DE L’AVANTPROJECTE DE PISCINA COBERTA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, del 2
d’octubre del 2001, que, transcrit, diu el següent:
“Atès que en data 21 de maig del 2001 s’aprovà pel Ple de la corporació
reconèixer un crèdit extrajudicial en favor del creditor, el senyor Marià Franco i
Muntané pel treball d’efectuar la redacció de l’avantprojecte de Piscina Coberta
de 51x21 situada al c/ Vidal i Barraquer cantonada Viladordis de Manresa.
Vist l’informe jurídic emès pels serveis jurídics d’urbanisme, en data 1 d’octubre
de 2001 en què es fa constar el següent:
“Un cop aprovat el dictamen de 21 de maig del 2001 ha estat detectada una
errada material en l’import reconegut al creditor.
Així, el dictamen de data 21 de maig del 2001 deia el següent:
Creditor:

MARIÀ FRANCO i MUNTANÉ – ARQUITECTE - NIF: 39.315.699-M

Adreça:

Ctra. Cardona, 5-7, 2n D, 08240 - MANRESA

Concepte:

treball d’efectuar la redacció de l’avantprojecte de Piscina Coberta de
51x21 situada al c/ Vidal i Barraquer cantonada Viladordis de Manresa.

Import:

422.413,- PTA(inclòs 16% IVA)
(422.413,-PTA a la 511.0.601.01/00)
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quan hauria de dir:
Creditor :

MARIÀ FRANCO i MUNTANÉ – ARQUITECTE - NIF: 39.315.699-M

Adreça:

Ctra. Cardona, 5-7, 2n D, 08240 - Manresa

Concepte:

treball d’efectuar la redacció de l’avantprojecte de Piscina Coberta de
51x21 situada al c/ Vidal i Barraquer cantonada Viladordis de Manresa.

Import :

499.999,- PTA(inclòs 16% IVA)
(499.999,-PTA a la 511.0.601.01/00)”

Vist el contingut de l’article 105 de la Llei 30/92 de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú on s’estableix
que: “Les administracions públiques, podran, així mateix, rectificar en qualsevol
moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials de fet o
aritmètics existents en els seus actes”.
Joaquim Garcia Comas, President de la Comissió Informativa i de control de
Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD:
1r. CORREGIR L’ERRADA MATERIAL observada en dictamen aprovat pel Ple
de la corporació en la seva sessió de 21 de maig del 2001, en relació a l’import
del reconeixement extrajudicial de crèdit a favor del senyor Marià Franco i
Muntané pels treballs de redacció de l’avantprojecte de Piscina Coberta, en els
termes de l’informe emès pels serveis jurídics d’urbanisme en data 1 d’octubre
del 2001 que es transcriu més amunt i de conformitat amb allò que disposa
l’article 105 de la Llei 30/92 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú.
2n. NOTIFICAR aquesta resolució a l’interessat.”
4.2

REGIDORIA DELEGADA DE VIA PÚBLICA

4.2.1

RECONÈIXER
UN
CRÈDIT
EXTRAJUDICIAL
A
FAVOR
DE
CONSTRUCTORA D’ARO, SA, PER IMPORT DE 2.148.462 PTA, EN
CONCEPTE
DELS
TREBALLS
DE
REALITZACIÓ
D’OBRES
COMPLEMENTÀRIES ALS NOUS MÒDULS DE LA UPC.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Via Pública, de l’1
d’octubre del 2001, que, transcrit, diu el següent:
“Atès que s’han acreditat obligacions a càrrec d’aquest Ajuntament que per
diverses causes no han estat reconegudes ni liquidades.
Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals, així com el Cap dels Serveis
del Territori han emès informe proposant que es reconegui un crèdit
extrajudicial en favor de les persones que han executat els treballs i/o prestat
els serveis de què es tracta.
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Francesc Caballo i Molina, regidor delegat de la Via Pública, proposa al Ple de
la Corporació l’adopció del següent
ACORD:
Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art.23.1.e) del reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 144 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre i
60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial en favor del
creditor que a continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel
responsable del servei.
Creditor:

CONSTRUCTORA D’ARO, S.A. , NIF: A-08270993

Adreça:

c/ Ginjoler, 6, Entl. 08240 - Manresa

Concepte:

treballs amb motiu de la realització d’obres complementaries als
nous mòduls de l’ U.P.C.

Import:

2.148.462,- PTA(inclòs 16% IVA)
(2.148.462,-PTA a la 511.0.210) ”

El senyor García i Comas diu que el primer dels dos dictàmens correspon a la
rectificació d’una errada material, consistent en el fet que es van produir unes
diferències econòmiques en el moment del pagament d’un reconeixement de
crèdit realitzat a favor del senyor Marià Franco Muntaner, per uns treballs
realitzats a la Piscina.
A fi de corregir aquesta errada, es torna a sotmetre al Ple aquest
reconeixement de crèdit amb les xifres correctes en aquest moment.
El segon dictamen fa referència a un reconeixement de crèdit per una obra
executada per la societat Constructora d’Aro, S.A. en l’entorn del Consell
Tecnològic de Manresa, és a dir, a la zona de l’Escorxador. Es tracta d’uns
treballs de reparació de la vorera i de la part pavimentada que forma part del
carrer en l’entorn de la plaça Bages.
Tenint en compte que aquesta societat era la que estava construint en aquell
moment l’edifici, es va considerar oportú que fos ella mateixa qui construís les
voreres, per una qüestió econòmica.
Per tant, es proposa l’aprovació d’un reconeixement de crèdit per import de
2.148.462 pessetes, a favor de la societat Constructora d’Aro, S.A.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 4.1.9 i 4.2.1
de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels membres presents.
5.

ÀREA DE SERVEIS D’ACCIÓ CIUTADANA

5.1

REGIDORIA DELEGADA D’ENSENYAMENT I SERVEIS SOCIALS

5.1.1

APROVAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE
AJUNTAMENT I EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

AQUEST
DE LA
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GENERALITAT DE CATALUNYA
L’ESCOLA D’ART DE MANRESA.

SOBRE

EL

FINANÇAMENT

DE

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Ensenyament, del
2 d’octubre del 2001, que, transcrit, diu el següent:
“Atès que l’Acord entre el Departament d’Ensenyament i les entitats
municipalistes (ACM-FMC) referent a la planificació dels ensenyaments artístics
a les escoles d’art de titularitat municipal de 9 de desembre de 1998 i l’Addenda
a l’esmentat acord, de 5 de maig de 1999, possibiliten la formalització de
convenis de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Administració
titular d’escoles d’art.
Atès que en data 19-5-98 aquest Ajuntament i el Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya, varen signar el conveni per a la creació de
l’Escola d’Art, aprovat pel Ple de la Corporació de 18 de maig de 1998.
Atesa la proposta de conveni presentada enguany pel Departament
d’Ensenyament per col·laborar amb l’Ajuntament de Manresa en el finançament
de l’Escola d’Art de Manresa.
Atès el que s'estableix als articles 25.2.n de la llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora
de les Bases del Règim Local i 63.2.o de la llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i
de règim local, en virtut dels quals els ens locals tenen competència en la
participació de la programació de l'ensenyament i la cooperació amb
l'administració educativa en la construcció i el manteniment dels centres
docents públics.
Per tot això, el Regidor Delegat d’Ensenyament i Serveis Socials proposa al Ple
de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- APROVAR el conveni singular de col·laboració a signar entre aquest
Ajuntament i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,
sobre el finançament de l'Escola d'Art de Manresa, de conformitat amb el text
que s'adjunta a l'expedient.
SEGON.- Facultar a l'Il·lm. Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació
necessària per portar a terme aquest acord en tots els seus punts."
El senyor Mora i Villamate pren la paraula i explica que l’any 1998
l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya
van signar un acord amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el qual s’establia la planificació dels ensenyaments
artístics a Catalunya, és a dir, el mapa de l’oferta d’aquest tipus
d’ensenyaments en el territori de Catalunya.
En aquell acord hi havia, com a afegitó, un document que obria la possibilitat
que es poguessin formalitzar convenis entre el Departament d’Ensenyament de
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la Generalitat de Catalunya i les Administracions titulars d’aquestes escoles per
col·laborar en el seu finançament.
Dos anys i escaig més tard es concreta aquest acord adoptat en el seu moment
entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i les dues
organitzacions municipalistes i es fa el primer pas, mitjançant l’aprovació en
aquest Ple del model de conveni singular que se signarà properament amb el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per a la
col·laboració d’aquell Departament en el finançament d’aquesta Escola, el cost
de la qual era assumit íntegrament per l’Ajuntament de Manresa.
El senyor de Puig i Viladrich intervé dient que el GMCiU està satisfet que es
presenti aquest conveni al Ple per a la seva aprovació, perquè representarà
una millora per a l’Ajuntament de Manresa i sobretot perquè suposa la
corresponsabilitat en el finançament de l’Escola d’Art.
Aprofita la presentació d’aquest dictamen per recordar que el senyor Fontdevila
ha fet esment dels ulls amb què es miren els dictàmens, a la qual cosa li ha de
respondre que, si no s’hagués mirat bé el dictamen sobre el barri Mion, que
s’ha aprovat anteriorment, possiblement, s’hauria d’haver tornat a portar al Ple,
perquè hi havia una esmena. S’hauria perdut, així, un mes, tenint en compte
que hi havia persones que hi tenien interès.
Ho ha recordat ara, perquè aquest dictamen també s’ha de mirar amb els
mateixos ulls. Suposa que es deu haver enviat per fax i suposa que qui l’ha
enviat hi deu tenir alguna responsabilitat, però la culpa dels altres no ha de ser
nostra, i portar al Ple un dictamen de data 2 d’octubre, que va acompanyat d’un
esborrany de conveni on es parla de “l’il·lustríssim senyor xxx, AlcaldePresident de l’Ajuntament”, i de la “Denominació: Escola d’Art xxx”, sense que
s’hagi pogut completar el document des del 2 d’octubre fins ara, és també un
cas de “x”.
Abans s’ha equivocat quan ha dit que l’altre dictamen venia dels Serveis a la
Persona, però en aquest cas, creu que sí que pertany a aquell Servei, i creu
que no costaria gaire ser una mica més curós amb la documentació que es
porta al Ple, i més, quan al final es pot solucionar, i aquest dictamen es podria
haver presentat d’una altra manera.
El vot del GMCiU serà afirmatiu.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
5.2

REGIDORIA DELEGADA DE JOVENTUT I SOLIDARITAT

5.2.1

RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR D’ELÈCTRICA
GARRIGA, PER IMPORT DE 949.673 PTA, EN CONCEPTE DE
SUBMINISTRAMENT D’ELECTRODOMÈSTICS PER AL NOU CASAL DE
JOVES DE MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Joventut, del
4 d’octubre del 2001, que, transcrit, diu el següent:
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“Atès que l'Ajuntament de Manresa necessitava proveir de manera immediata
la cafeteria del nou Casal de Joves de Manresa i, en no tenir la partida
específica necessària per a aquest concepte, va procedir a la creació de la
partida i, paral·lelament, va encarregar la maquinària necessària al proveïdor
Elèctrica Garriga.
En conseqüència d'això, la Regidora de Joventut i Solidaritat que subscriu
proposa, al Ple l'adopció del següent acord:
1r.- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial
Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i 144 de la Llei 39/1988 de 28 de
desembre i 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial
a favor de l'entitat que a continuació es relaciona pels deutes acreditats i
informats pel responsable del Servei.
ENTITAT

CONCEPTE

PESSETES

ELÈCTRICA GARRIGA
CIF: A-58810748

Electrodomèstics

949.673.-“

La senyora Guillaumet i Cornet pren la paraula i demana el vot afirmatiu de
tots els membres corporatius per aprovar el segon reconeixement de crèdit i fer
el pagament corresponent, sorgit arran de la compra de maquinària destinada
al Casal de Joves, que la regidoria de Joventut, malgrat tenir present la
despesa, no disposava de la partida tècnica corresponent. Per això, ha calgut
crear-la i fer la dotació corresponent per poder realitzar el pagament
corresponent.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
L’alcalde disposa la lectura i el debat conjunts dels assumptes inclosos en els
punts 6.1 i 6.2 de l’ordre del dia, així com de les esmenes que s’han presentat
al respecte.
6.

REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA

6.1

APROVAR PROVISIONALMENT L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
D’ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE TRIBUTS MUNICIPALS
PER A L’EXERCICI DE 2002.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 3
d’octubre del 2001, que, transcrit, diu el següent:
“Atès que per part dels Serveis Financers d'aquest Ajuntament s'ha procedit a
l'elaboració del projecte de modificació de les Ordenances reguladores dels
Tributs Municipals que hauran de regir per l'exercici 2002.
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Atès que les modificacions proposades es consideren necessàries per tal
d'anivellar la previsió d'ingressos i despeses del pressupost de l'exercici 2002.

Atesos els informes econòmics emesos per la Cap de Secció d'Hisenda.
El President de la Comissió Informativa i de Control d'Hisenda i Especial de
Comptes proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER: Aprovar provisionalment les modificacions dels articles de les
Ordenances Fiscals reguladores de Tributs Municipals que a continuació es
detallen:
ORDENANÇA FISCAL NÚM.1, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES
ARTICLE 8
Gaudeixen d'exempció els béns següents.
k) Els béns de naturalesa urbana amb una base imposable inferior a 601,01 €,
així com els béns de naturalesa rústica, quan per cada subjecte passiu la base
imposable corresponent a la totalitat dels seus béns rústics situats al municipi
sigui inferior a 1.202,02 €. Aquests límits podran ser objecte d'actualització en
la llei de pressupostos generals de l'Estat per cada any.
Apartats a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) i l) sense modificació.
ARTICLE 11
1. Els tipus de gravamen aplicables en aquest municipi seran:
a) Per als béns de naturalesa urbana:
(ZERO AMB NOU-CENTS QUARANTA-U PER CENT)

0,941%

b) Per als béns de naturalesa rústica:
(ZERO
CENT)

AMB

QUATRE-CENTS

NORANTA-QUATRE

PER

0,494%

2. En cas que en virtut de disposició legal es modifiquin, per a l'exercici 2002,
els valors cadastrals dels béns de naturalesa rústica, els tipus de gravamen a
aplicar seran els resultants de dividir els tipus de l'apartat 1.b) anterior pel
coeficient de revisió dels valors cadastrals, considerant-se només tres xifres
decimals, amb arrodoniment de la tercera, per excés, si la quarta és igual o
superior a 5, i per defecte, si és inferior.
En cap cas el tipus impositiu resultant de l'aplicació d'aquest apartat serà
inferior a 0,476%
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Article 5
1.- Les quotes de l'Impost seran les resultants de l'aplicació del quadre de
tarifes següent:
POTÈNCIA I TIPUS DE VEHICLE

TARIFA (€)

a)

Turismes

a).1

De menys de 8 cavalls fiscals

20,80

a).2

De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals

56,30

a).3

De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals

119,00

a).4

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals

148,00

a).5

De 20 cavalls fiscals en endavant

185,00

b)

Autobusos

b).1

De menys de 21 places

134,00

b).2

De 21 a 50 places

191,00

b).3

De més de 50 places

238,00

c)

Camions
De menys de 1.000 kg.de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 kg.de càrrega útil

d)

191,00

De més de 9.999 kg.de càrrega útil

238,00

Tractors
De 16 a 25 cavalls fiscals
De més de 25 cavalls fiscals

f)

134,00

De més de 2.999 a 9.999 kg.de càrrega útil

De menys de 16 cavalls fiscals

e)

68,00

28,40
44,60
134,00

Remolcs i semirremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica
De menys de 1.000 i més de 750 kg.de càrrega útil

28,40

De 1.000 a 2.999 kg.de càrrega útil

44,60

De més de 2.999 kg.de càrrega útil

134,00

Altres vehicles
Ciclomotors
Motocicletes fins a 125 cc.

7,30
7,30

Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc.

12,50

Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc.

25,00

Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 cc.

50,00
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Motocicletes de més de 1.000 cc.

100,00

Apartats 2 i 3 sense modificació

ORDENANÇA FISCAL NÚM.
3
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
Article 4
3. El tipus de gravamen serà:
(DOS AMB SETANTA-VUIT PER CENT)

2,78%

Apartats 1, 2 i 4 sense modificació.
ANNEX 2 A L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL.LACIONS I OBRES
CONCEPTE

TARIFA (€)

Repàs de la coberta, consistent en substitució puntual d’alguna teula i
neteja de les canaleres, per m2

19,071436

Substitució total de la coberta i formació de nova amb solera d’emmatxat
ceràmic sobre biguetes de formigó i col·locació de teula, per m2

133,500054

Formació de terrassa plana sobre forjat estructural existent, incloent
l’aïllament i formació de pendents, per m2

66,750027

Substitució de canaleres i baixants existents de cobertes o terrasses, per
m2

34,964300

Repicat de l’arrebossat existent i escardejat i/o arrebossat amb morter de
ciment pòrtland, per m2

19,071436

Repicat de l’arrebossat de la façana, i posterior escardejat i/o arrebossat
amb morter de ciment pòrtland incloent la part proporcional de muntatge i
desmuntatge de bastides, per m2

28,046230

Pintat de façana sobre arrebossat previ, incloent el muntatge i desmuntatge
de bastides, per m2

13,350005

Protecció de parets mitgeres amb plaques minionda tipus “Onduline” o
similar, per m2

15,257149

Connexió de claveguera des d’arqueta de registre a xarxa general de
clavegueres, incloent l’obertura i tapat de rasa, per m2

79,464318

Construcció de rebaix a la vorera per formació de gual, per ml
Rehabilitació total interior d’habitatge, consistent en buidat interior de la
planta i formació de nova distribució amb acabats inclosos, en habitatges
de superfície útil superior a 120 m2, per m2

38,142873
286,071544

Rehabilitació total interior d’habitatge, consistent en buidat interior de la
planta i formació de nova distribució amb acabats inclosos, en habitatges
de superfície útil inferior a 120 m2, per m2

235,214381

Rehabilitació parcial interior d’habitatge, consistent en modificació
d’envans, paviments i actuació a cuina i banys, sense fer-ne la substitució
total d'aquests, per m2

74,789946

Substitució o addició de paviment al terra del pis o local, per m2
Substitució de rajola a les parets de cuina i/o banys, per m2
Substitució de fusteria interior amb fusta per envernissar de qualitat mitjana
(Embero o similar), per ut

55,307165
38,142873
203,428654
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Substitució de fusteria exterior a finestres i balconeres amb fusta de
flandes per pintar (inclou bastiments), per m2

95,357181

Substitució de fusteria exterior a finestres i balconeres amb PVC o alumini
de mitjana qualitat (inclou bastiments), per m2

158,928636

Substitució o formació de bany complet acabat, amb totes les peces de
sanitari incloses, i superfície útil superior a 5 m2 Inclou alicatat de parets,
per m2

810,224418

Substitució o formació de bany senzill, amb WC, rentamans i dutxa com a
mínim, i superfície útil igual o inferior a 5 m2. Inclou alicatat de parets, per
m2

762,857452

Substitució o formació de cuina completa, amb mobles alts i baixos, picarentaplats i alicatat de parets. Superfície útil superior a 10 m2, per m2

654,412030

Substitució o formació de cuina completa, amb mobles alts i baixos, picarentaplats i alicatat de parets. Superfície útil igual o inferior a 10 m2, per m2

529,762119

Substitució de taulell de cuina, amb granit tipus Porriño o similar, per m2

62,324955

Substitució de xarxa d’electricitat, incloent el fil elèctric, caixes, endolls i
interruptors. Per m2 o fracció de superfície útil d’habitatge o local

8,388939

Substitució de xarxa de llauneria, incloent la formació de regates,
col·locació de nou tub i aixetes de pas. Per m2 o fracció de superfície útil
d’habitatge o local

14,876967

Substitució o col·locació de calefacció per aigua calenta, incloent xarxa
d’aigua, elements radiadors i caldera. Per m2 o fracció de superfície útil
d’habitatge o local

20,342865

Formació d’estintolaments per ampliació o nova construcció d’obertures a
façanes o parets de càrrega, per m2

476,785907

Per subministrament i col·locació de perfils laminats de ferro per reforç
d’estructura d’habitatges o locals, per kg

0,953572

Adaptació de local en estructura a local comercial, incloent distribucions,
acabats i instal·lacions, per m2

381,428726

Adaptació de local en estructura a oficines i banca, incloent distribucions,
acabats i instal·lacions, per m2

413,214453

Rehabilitació de local comercial existent, consistent en reformes per
adaptació o modernització, per m2

190,714363

Rehabilitació de local existent d’oficines, per adaptació o modernització,
per m2

206,607227

Instal·lació i legalització de grua-torre, per ut
Per a totes aquelles obres en què no es disposi de pressupost visat per
col·legi professional i que no es puguin incloure a cap dels apartats
anteriors, l’interessat haurà de declarar el temps estimat d’execució de
l’obra, calculant-se el valor final als euros/hora de parella (oficial-peó)
fixats, i incrementant un 40% pel concepte de materials intervinents.

1.271,429087

25,428582

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6 REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
ARTICLE 2
Es deroguen els apartats d) i f), i l'antic apartat e) passa a ser el nou apartat d)
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ARTICLE 5
2. Estarà exempta d'aquesta taxa l'expedició de documents a instància d'autoritats civils, militars o
judicials, i a instància de les administracions públiques, els seus organismes autònoms o les seves
empreses públiques.
3. No es concedirà cap més exempció o bonificació, llevat de les especificades als punts anteriors.
S'afegeixen els apartats 2 i 3
ARTICLE 6
La tarifa a aplicar per la tramitació completa, en cada instància, de tota mena d'expedients de
competència municipal, des de la seva iniciació fins a la resolució final, inclosa la certificació i notificació
a l'interessat de l'acord que hi recaigui, serà la següent:
EPÍGRAF CONCEPTE

TARIFA (€)

1
1.1

CERTIFICACIONS I INFORMES
D'acords d'òrgans municipals, actes de sessions i documents que
integrin un expedient administratiu, per cada acord, acte o documents

1.1.1
1.1.2
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5

Fins a un màxim de dues cares de l'escrit
Per cada cara que excedeixi de dues
De crèdits contra l'Ajuntament d'ingressos o pagaments
D'havers actius o passius
Cèdules i certificats urbanístics:
Cèdules urbanístiques de terrenys o edificis
Certificats d'aprofitament urbanístic
Certificació de documents i informes dels serveis tècnics, sobre
circumstàncies urbanístiques, obres o activitats industrials

1.6

Atorgament de cèdules d'habitabilitat, en el cas de segona o posteriors
ocupacions:

1.6.a
1.6.b

Tarifa normal
Tarifa reduïda pels contribuents amb ingressos mensuals inferiors al
salari mínim interprofessional

1.7

Expedició d'informes i atestats per part dels serveis de Seguretat
Ciutadana

1.7.a
1.7.b
1.8

Relatius a accidents esdevinguts dins el terme municipal
39,30
Relatius a altres intervencions portades a terme per la Policia Local
7,80
Certificat de documents o de dades no incloses en altres apartats, excepte certificats de dades
del padró d'habitants
En cas de certificat de dades cadastrals, la tarifa correspon a cada finca
o unitat urbana

1.9
1.9.a
1.9.b

Conservatori Professional de Música:
Expedició de certificacions acadèmiques
Trasllat d'expedient acadèmic

2

CÒPIA DE DOCUMENTS O DE DADES

2.1

Informes sobre dades físiques i jurídiques o sobre valors cadastrals, per
cada finca o unitat urbana

2.2

Informes generals sobre solvència o titularitat de béns, activitats o
vehicles, per cada titular o subjecte passiu:

2.2.a

Informes positius

7,80
1,95
4,10
2,30
14,60
102,00
51,20

135,00
9,70

5,60

12,00
5,95

5,40

5,40
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2.2.b
2.3

Informes negatius
Informes sobre dades dels padrons o matrícules fiscals o d'ingressos
de quotes, per exercici i objecte tributari

3,60

No serà d’aplicació en el supòsit d’expedició de certificats que supleixin
rebuts a lliurar per les entitats bancàries en els casos de pagament per
domiciliació bancària
2.4
2.4.a

Informes i consultes de l'article 107 de la LLei General Tributària:
Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana:

3,60

2.4.a.1

Finques i locals que no requereixen de prèvia alta o alteració del valor
cadastral:

6,00

2.4.a.2

Finques i locals que requereixen de previ informe i valoració cadastral:

12,00

2.4.b
2.5

Altres consultes
Reproduccions de plànols existents en el Pla General d'Ordenació
Urbana i altres Plans Urbanístics, compulsats degudament pel Secretari
General

12,00
27,00

2.6

Informes sobre plànols, alineacions, replantejament o qualsevol altra
circumstància urbanística

55,80

2.7

Reproduccions de plànols i documents dels projectes d'obres
municipals.

2.8
2.9

Tipus A:
Documentació simplificada
Documentació completa
Tipus B:
Documentació simplificada
Documentació completa
Documents o conceptes no determinats en els paràgrafs anteriors
Fotocòpies d'expedients sotmesos a informació pública o a audiència
de l'interessat amb exclusió d'aquells documents la reproducció dels
quals comporti una taxa específica determinada en aquesta Ordenança
sempre que el seu lliurament sigui autoritzat, per cada fotocòpia:

A una cara
A dues cares
3

EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS

3.1

Proposicions per a concursos, subhastes i concursos subhastes

4

TRESORERIA

4.1

Dipòsits provisionals per prendre part en tota mena de concursos i
subhastes, incloent els resguards dels que s'hagin constituït a la Caixa
de Dipòsits: l'ú per cent del seu nominal.

5

SERVEIS URBANÍSTICS

5.1
5.2
5.2.1.1
5.2.1.2
5.2.2.1
5.2.2.2

Tramitació d'expedients de declaració de ruïna
Amidament de terrenys i/o solars
Amidament de terrenys, per Ha
Tarifa mínima
Amidament de solars, per m2
Tarifa mínima

20,70
62,00
41,40
124,00
2,95

0,15
0,30

8,30

123,00
0,099720
123,00
0,641947
123,00
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5.3
5.3.1

Planejament urbanístic
Formació o modificació a iniciativa privada, d'alteracions del Plans
Generals, Normes complementàries de planejament, Programes
d'actuació urbanística, Plans Parcials, Plans Especials i/o Estudis de
Detall d'ordenació volumètrica, per Ha o fracció.

5.3.2

Formació o modificació, a iniciativa privada, d'Estudis de Detall amb la
finalitat d'assenyalament d'alineacions i rasants, per Ha o fracció

246,00

5.3.3

El·laboració o modificació, a
d'urbanització, per Ha o fracció

projectes

368,00

5.3.4

Tramitació d'alteracions del Pla General i/o de normes complementàries
de planejament proposades pels administrats

368,00

5.3.5

Tramitació de programes d'actuació urbanística, Plans Parcials, Plans
Especials i/o Estudis de Detall d'ordenació volumètrica elaborats pels
administrats, per Ha o fracció

368,00

5.3.6

Tramitació d'Estudis de Detall amb la finalitat d'assenyalament
d'alineacions i rasants, formulats pels administrats, per Ha o fracció

24,60

5.3.7
5.3.8

Tramitació de projectes d'urbanització redactats pels administrats
Informe sobre la viabilitat tècnica i jurídica de la formulació i/o tramitació
d'instruments de planejament originaris o derivats de la gestió
urbanística

368,00
368,00

5.4.1

Resolució de peticions de modificacions dels sistemes d'actuació fixats
pel planejament a petició dels administrats

368,00

5.4.2

Tramitació de projectes de compensació per al desenvolupament
d'actuacions urbanístiques

368,00

5.4.3

Tramitació de projectes de reparcel.lació per a la normalització de
finques presentats pels administrats

368,00

5.5

Determinació d'alineacions i rasants sobre el terreny

184,00

6

ALTRES MATÈRIES DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL

6.1
6.2
6.3
6.4

Validació de poders i legitimació de personalitat
Informacions testificades
Reconeixement de la signatura
Diligències de confrontació de fotocòpies de documents, per cada
diligència

4,55
2,30
2,60
3,25

6.5

Consulta d'expedients administratius no sotmesos a informació pública,
per dia, en horari d'oficines

5,75

6.6

Expedició de targetes per a l'autorització de tinença i ús d'armes
accionades per aire o gas comprimit, d'arcs, ballestes i altres similars,
que, d'acord amb la legislació vigent, sigui de competència municipal

9,70

7

ACTUACIONS MUNICIPALS EN MATÈRIA D’ACTIVITATS

7.1
7.1.1

AUTORITZACIÓ AMBIENTAL
Emissió de certificació de compatibilitat del projecte concret amb el
planejament urbanístic (art. 26.d RIIA)

7.1.2
7.1.3
7.2
7.2.1

Informe sobre suficiència i idoneïtat del projecte (art. 30 RIIA)
Informe sobre aspectes de competència municipal (art. 32.1 RIIA)
CONTROLS
Emissió d’acta per part dels tècnics municipals en el control inicial de
les llicències de l’annex II.2 de la LIIA (art. 37 OMAC)

iniciativa

privada,

de

368,00

102,00
51,00
51,00
102,00
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7.2.2

Comprovació dels controls periòdics d’autoritzacions ambientals i
llicències ambientals dels annexos II.1 i II.2 del RIIA, realitzats per una
EAC.

51,00

7.2.3

Comprovació dels controls periòdics de llicències d’activitats
classificades a l’annex A de l’Ordenança Municipal d’Activitats
Classificades, realitzats per una EAC

51,00

7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3

ALTRES ACTUACIONS
Informació prèvia sobre classificació (art. 20 OMAC)
Informació prèvia sobre compatibilitat global (art. 21 OMAC)
Informes emesos en casos de legalitzacions d’autoritzacions
ambientals i llicències ambientals, per cada un

51,00
51,00
51,00

7.3.4

Acreditació d’entitats col·laboradores

51,00

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7, REGULADORA DE LA TAXA SOBRE PLAQUES,
PATENTS I DISTINTIUS
ARTICLE 5
1. El deute tributari serà el que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:
EPÍGRAF CONCEPTE
a)
b)
c)

Placa de numeració
Plaques de senyalització de gual o de reserva d'aparcament
Altres distintius o targetes acreditatives de llicències de venda
ambulant, parades i llocs de venda a la via pública, reserves
d'estacionament, autoritzacions per a circular en illes de vianants i
llicències d'auto-taxis

TARIFA (€)
10,00
20,00
2,00

Apartat 2 sense modificació

ORDENANÇA NÚM. 8, REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT DE
LLICÈNCIES D'AUTO-TAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER
ARTICLE 5
1. La quota tributària serà la que resulti d'aplicar les tarifes següents:
EPÍGRAF CONCEPTE
1
2
3
4
4.1
4.2
5

Concessió, expedició i registre de llicències
Ús i explotació de la llicència, per cada llicència i any
Substitució de vehicles, per llicència
Tramitació i subrogació de llicències
"Inter vivos"
"Mortis causa"
Llicència per a la prestació de serveis fora del terme municipal, per
cada llicència i any

TARIFA (€)
63,00
60,90
25,10
126,00
63,00
6,30

2. Si la vigència de la llicència fos inferior a 1 any, es liquidarà la part proporcional.

ORDENANÇA NÚM. 8, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA RETIRADA DE
VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA
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ARTICLE 6
1. El deute tributari serà el que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:
EPÍGRAF CONCEPTE
1
1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3
2

3

Grua Municipal:
Serveis dins del nucli urbà.
Actuacions amb trasllat al Dipòsit Municipal de vehicles:
de les 8 a les 18 hores
a partir de les 18 hores
Actuacions que no acabin amb el trasllat del vehicle al Dipòsit
Municipal, per comparèixer el titular del vehicle un cop iniciades les
maniobres de retirada:
de les 8 a les 18 hores
a partir de les 18 hores
Serveis fora del nucli urbà. A les quantitats dels apartats anteriors s'hi
afegirà per quilòmetre recorregut
Estada al Dipòsit Municipal de vehicles:
Primer dia o fracció
Altres dies, per dia o fracció
Col·locació i posterior retirada de paranys d'immobilització de vehicles,
per cada servei

TARIFA (€)

50,00
58,00

25,00
29,00
0,423810

16,60
7,40
25,00

Apartat 2 sense modificació

ORDENANÇA NÚM. 10, REGULADORA DE LA TAXA PER L'ATORGAMENT DE
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
ARTICLE 11
1.- Les quotes que s'hauran de satisfer per la concessió de les llicències a què es refereix l'article 2
d'aquesta Ordenança seran les que resultin de l'aplicació de les tarifes següents:
EPÍGRAF CONCEPTE
I

PARCEL.LACIONS URBANÍSTIQUES

1

Parcel.lacions i reparcel.lacions urbanístiques en sòl urbà portades a
terme segons la Llei del Sòl i els Plans d'Ordenació Urbana.

1.a)
1.b)

Per m2 o fracció de superfície
Quan la parcel.lació es refereixi a una superfície inferior a 2000 m2, la
tarifa mínima serà de

1.c)

Llicències d'agrupació de finques en qualsevol cas

II

MOVIMENTS DE TERRES I URBANITZACIÓ

2

Desmunts, excavació, explanació i terraplenat, per metre cúbic
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Urbanització, pavimentació i enjardinament de terrenys i solars, per m2
de superfície afectada

3

TARIFA (€)

0,180742
356,00
53,20

0,292927
0,243067
0,193207
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4

En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Neteja i desbrossament de parcel·les i solars, per m2 de superfície
afectada

0,373950
0,280462
0,224370

En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a

0,143347
0,118417
0,093487

III

OBRES DE NOVA PLANTA I AMPLIACIONS

5

Per m2 de superfície construïda calculada per la suma de les
superfícies de cada planta, incloent el soterrani, locals comercials,
industrials i de serveis, i patis interiors descoberts, sempre que aquests
siguin sobre la planta baixa o una altra superior

6

En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Distribucions i condicionaments interiors d'edificacions de nova planta,
per m2 de superfície del local

1,028362
0,835154
0,691807

En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a

0,934874
0,766597
0,617017

IV

OBRES DE REFORMA I COMPLEMÈNTARIES

7

Passatges subterranis en la via pública, per m3
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Obres de reparació o de reforma i de modificació en l'estructura i
disposició interiors de tot tipus d'edificació o construcció, es modifiqui o
no l'estructura qualsevol que sigui el seu ús, per m2 de superfície
construïda

8

9

10
11

12

1,196639
0,972269
0,754132

En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Construcció de tanques o closes i de murs de contenció de terres per
metre lineal

1,196639
0,972269
0,754132

En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Reparació de tanques o closes, el CINQUANTA PER CENT de la tarifa
corresponent a la seva construcció.

4,730464
3,783125
3,035225

Construcció o instal·lació en la via pública de tanques provisionals de
protecció d'obres per metre lineal
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Construcció o instal·lació de guals i reserves d'espai a la via pública,
per metre lineal
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a

3,521360
2,542858
2,268628

23,646088
18,915624
15,101337
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13

Reparació o supressió de guals existents, el CINQUANTA PER CENT
de la tarifa corresponent a la seva construcció.

14

Construcció o instal·lació de bastides, per metre lineal
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Construcció de tanques o closes de filferro o similars, per metre lineal:

15
15.a)

15.b)

16

17

18

19

20

21

22

23

En sòl urbà o urbanitzable
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
En sòl no urbanitzable
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Construcció o instal·lació de barraques provisionals d'obra, per m2 o
fracció de superfície construïda

4,730464
3,783125
3,035225

1,713936
1,371149
0,928642
0,679342
0,542227
0,349020

En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Recalçar edificis, per m2 de superfície construïda de l'edifici
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Per cada forat de porta, balcó, finestra, vestíbul o escala, obert a parets
mestres o murs que siguin de càrrega

3,421640
3,035225
2,655043

En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Aplacat de façanes amb materials diversos, per m2
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Agençament, pintat i estucat de façanes, per m2
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Col·locació, reparació o substitució de balcons, portes, finestres, reixes
i altres elements similars, per unitat

47,298409
37,825015
30,321091

En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Col·locació, substitució i reparació de canals i baixants, per metre lineal

15,163662
12,240621
9,124373

En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Construcció de claraboies, per m2
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a

0,934874
0,766597
0,617017

1,913376
1,533194
1,221569
0,934874
0,766597
0,617017

0,972269
0,754132
0,629482
23,646088
18,915624
15,101337
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24

25

26

27

28

Construcció, reparació i modificació de voladissos sortints, tancats i
coberts, per m2
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Construcció o instal·lació d'escales exteriors d’emergència i contra
incendis, per cada planta de l'immoble

4,730464
3,783125
3,035225

En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Practicar, ampliar, reparar o tancar pous d'aigües, foses sèptiques i
similars, per unitat

42,20
33,80
25,40

En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Construcció de xemeneies, per unitat
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Altres obres de reparació o modificació de l'aspecte exterior d'edificis i
instal·lacions existents, per m2 de superfície afectada

71,00
56,80
45,20

En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
V

DEMOLICIÓ DE CONSTRUCCIONS

29

Enderrocament total o parcial d'edificacions i construccions de tot tipus,
per m2 de superfície enderrocada

30

En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Enderrocament total o parcial de tanques i closes, per metre lineal
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a

54,40
49,00
38,00

0,972269
0,754132
0,629482

0,716737
0,598320
0,454972
0,934874
0,766597
0,617017

VI

INSTAL.LACIÓ D'ELEMENTS INDUSTRIALS I COMERCIALS

A)
31
32

INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
Receptors elèctrics, per cada Kw. de potència elèctrica instal·lada
Aparells generadors d'energia calorífica, mitjançant combustió
(atmosfèrica o no) de matèria sòlida, líquida o gasosa (calderes,
generadors de vapor, etc.), per cada Thermia

2,449371
0,174510

33

Maquinària frigorífica per a climatització de locals, per cada frigoria x 10

0,174510

34

Cambres frigorífiques de conservació o congelació, independentment
de l'import que correspongui a la potència del motor, per cada m3.

2,449371

35

Forns de cocció de qualsevol capacitat funcionant amb combustibles
sòlids, líquids o gasosos, per cada unitat

136,00

36
37

Aparells o estris no relacionats en epígrafs anteriors, per cada unitat
2,449371
Dipòsits per a matèria sòlida, líquida o gasosa, de superfície o enterrats, per cada m3.
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38
39
40

Quan es tracti de dipòsit de purins, s’aplicarà el 50 % de la tarifa
Aparells elevadors i grues d'obres, per cada unitat
Instal·lació de bàscules, per cada unitat
Xemeneies independents, d'ús exclusiu per a l'activitat per cada unitat

41

Instal·lacions complementàries d'edificis, com són les instal·lacions
elèctriques, plaques solars, antenes col·lectives i parabòliques, ràdioemissors i similars, per unitat o element instal·lat

42

Trasllat dels aparells i maquinària assenyalats en els epígrafs 31 al 41,
el CINQUANTA PER CENT de l'import de la taxa d'instal·lació.

B)
43

INSTAL·LACIONS COMERCIALS
Instal·lació o substitució de rètols i anuncis publicitaris de tot tipus, per
m2 o fracció de superfície (calculada per les dues cares, pels rètols en
forma de bandera)

44

45

46

47

48

127,00

En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Instal·lació o substitució de tanques i cartelleres per a exhibicions
publicitàries de tot tipus, per m2 o fracció de superfície

35,50
28,30
22,70

En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Construcció d'aparadors, per m2 o fracció de superfície d'exposició
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Construcció d'aparadors en vestíbuls interiors, per m2 o fracció de
superfície d'exposició

50,70
42,20
33,80

En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Col·locació, instal·lació i construcció de veles, tendals, marquesines,
reixes de protecció i altres elements similars, per m2 o fracció de
superfície

12,70
10,10
7,60

En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Reparació, conservació o repintat dels elements detallats en els
epígrafs 43 al 47, el CINQUANTA PER CENT
de les tarifes
corresponent a la instal·lació.

35,50
28,30
22,70

49

Retirada i supressió dels elements detallats en els epígrafs 43 al 47, el
VINT-I-CINC PER CENT de les tarifes corresponents a la instal·lació.

50

Instal·lació de màquines automàtiques de tot tipus, adossades o fixes a
la façana, per unitat

51

Construcció, instal·lació o reparació de barraques i quioscs, per a
exposició i venda, per m2 o fracció
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a

VII

2,449371
136,00
136,00
136,00

41,60
33,30
26,60

76,00

2,100351
1,689006
1,477101

OBERTURA DE RASES I INSTAL.LACIONS A LA VIA PÚBLICA
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52

Per obertura de rases per a instal·lació, reparació i substitució de
canonades de qualsevol mena, o conducció elèctrica de baixa i alta
tensió, per metre lineal o fracció

52.1
52.1.a)
52.1.b)
52.2
52.2.a)
52.2.a).1
52.2.a).2
52.2.b)
53
53.a)
53.b)
54
55
56.A)

Conduccions de líquids i gasos:
Fins a 100 mm. de secció exterior
De més de 100 mm. de secció exterior
Conduccions elèctriques:
De baixa tensió
Fins a 150 mm. de diàmetre
De més de 150 mm. de diàmetre
De mitja i alta tensió per a tot tipus de diàmetre
Instal·lació de clavegueram, per metre lineal
Fins a 50 cm. de diàmetre
De més de 50 cm. de diàmetre
Instal·lacions de línies aèries, per metre lineal
Obertura de cates, per unitat
Instal·lació d'arquetes de registre, pous, caixes de connexió, caixes
generals de protecció, armaris de distribució urbana i similars, per unitat

56.B)
56.B).a)
56.B).b)
57
58

Instal·lació de transformadors elèctrics:
Fins a 200 Kw
De més de 200 Kw
Instal·lació d'elements de mobiliari urbà, per m2 o fracció
Pals de ferro, fusta o formigó a la via pública, per cada un
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Torres metàl·liques o similars, per a suport de línies elèctriques, aèries,
situades a la via pública, per cada una

59

En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
VIII

PRIMERA UTILITZACIÓ O OCUPACIÓ I MODIFICACIONS
OBJECTIVES DE L'ÚS D'EDIFICIS I INSTAL·LACIONS

60

Primera utilització o ocupació d'edificis i instal·lacions, per m2 o fracció
de superfície

60.a)
60.a)

Ús residencial
Ús residencial
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Ús industrial, comercial o de serveis
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Aparcaments d'ús exclusiu dels propietaris
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Modificació objectiva de l'ús d'edificis i instal·lacions en general, per m2
o fracció de superfície:

60.b)

60.c)

61

1,153012
6,033056

1,533194
1,826121
5,322551
5,908406
6,332215
1,533194
42,20
115,00

315,00
490,00
42,20
549,00
422,00
338,00

718,00
549,00
439,00

1,028362
0,841387
0,691807
0,629482
0,511065
0,417577
0,511065
0,417577
0,336555
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61.a)

61.b)

61.c)

61.d)

61.e)

A ús residencial
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
A ús industrial
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
A ús comercial
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
A despatxos, oficines i altres serveis
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
A equipament cultural, esportiu o recreatiu, sense finalitat de lucre, per
llicència

62

Ús de la volada sobre edificacions i instal·lacions de tota mena, per m2
o fracció

IX

CONSTRUCCIONS EN EL CEMENTIRI MUNICIPAL

63

Construcció de panteons, capelles, hipogeus i altres sepultures, per m2
de superfície

X

ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS

64
64.a)
64.b)
65
65.a)
65.b)

Tala d'arbres integrats en arbreda, per unitat
En sòl urbà o urbanitzable
En sòl no urbanitzable
Assenyalament d'alineacions i rasants
En una direcció
Per cada direcció de més

1,526961
1,221569
0,903712
0,934874
0,766597
0,617017
1,196639
0,972269
0,754132
1,913376
1,533194
1,221569
15,20
1,414776

3,041458

1,352452
0,361485
45,40
15,20

4.- Les quotes resultants de l'aplicació dels epígrafs de l'apartat 1 i dels coeficients dels apartats 2 i 3, no
podran ser inferior a les TARIFES MÍNIMES següents:
a) Obres i instal·lacions que requereixen projecte tècnic
b) Obres i instal·lacions que no requereixin projecte

127,00 €
42,20 €

Apartats 2,3,5,6, 7 i 8 sense modificació.

ORDENANÇA NÚM. 11, REGULADORA DE LA TAXA PER A LLICÈNCIA
D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS
ARTICLE 8
1. Les quotes que s'hauran de satisfer per a la concessió de les llicències a què es refereix l'article 2
d'aquesta ordenança seran les que resultin de l'aplicació de les tarifes següents:
EPÍGRAF CONCEPTE

TARIFA (€)

100

1

Llicències d'establiments i activitats de caràcter permanent:
El percentatge indicat de la quota mínima municipal de l'Impost sobre
Activitats Econòmiques, incrementat amb els següents coeficients
correctors en funció de la situació de l'establiment, superfície construïda
i renda anual del local:

a)

b)

c)

Coeficient de situació:
Carrers de primera categoria
Carrers de segona categoria
Carrers de tercera categoria
Coeficient de superfície:
Fins a 500 m2
De 501 a 1.000 m2
De 1.001 a 2.000 m2
De 2.001 a 3.000 m2
De més de 3.000 m2
Coeficient de renda:
Fins a 18.000 € de renda anual
De 18.000 a 24.000 € de renda anual
De 24.000 a 30.000 € de renda anual
De 30.000 a 36.000 € de renda anual
De més de 36.000 € de renda anual

226,00%

2,00
1,50
1,25
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00

2
2.1

Activitats temporals:
En general, s'aplicarà a la quota resultant de l'aplicació de l'epígraf 1, la
següent escala d'índexs correctors:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
2.2

Per un dia o fracció
De dos a deu dies
D'onze a trenta dies
De més d'un mes fins a sis mesos
De més de sis mesos fins a dotze mesos
Per a períodes superiors a dotze mesos
Establiments i activitats de caràcter temporal en instal·lacions i
barraques desmuntables i mòbils, situades dins el domini públic
municipal o en terrenys de propietat privada.

0,05
0,10
0,20
0,50
0,75
1,00

Per m2 de superfície i dia
Circs i altres instal·lacions desmuntables on se celebrin espectacles o
representacions, amb una superfície:

0,349020

2.3

78,00
97,00

3

Igual o inferior als 4000 m2, per dia
Superior als 4000 m2, per dia
Establiments on es desenvolupin activitats compreses als epígrafs de
les Divisions 1 a 5 de les tarifes de l'Impost sobre Activitats
Econòmiques, i que estiguin situats en sòl qualificat com a industrial.

Les quotes es calcularan multiplicant allò que resulti d'aplicar els epígrafs 1 i 2 anteriors pel
coeficient 0'10.
4

Tarifes mínimes:
Les quotes resultants de l'aplicació dels epígrafs 1 i 3 anteriors no
podran ser inferiors a les tarifes mínimes següents:

4.1

Segons la naturalesa jurídica del titular de la llicència i el tipus
d'activitat:

a)

Societats i persones jurídiques, en qualsevol de les seves modalitats,
amb un Capital o Fons Social superior a TRES-CENTS MIL EUROS, la
tarifa mínima serà de

3.702,00
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b)

Institucions financeres de l'Agrupació 81 de les tarifes de l'Impost sobre
Activitats Econòmiques, la tarifa mínima serà

4.2
a)
b)
c)

Segons la situació de l'establiment:
Carrers de primera categoria
Carrers de segona categoria
Carrers de tercera categoria
Les tarifes mínimes per les activitats temporals compreses a l'epígraf 2
seran les resultants d'aplicar a les anteriors tarifes mínimes els
coeficients correctors de l'epígraf esmentat.

5

Indústries i activitats classificades subjectes al règim especial que
assenyala el Reglament de 30 de novembre de 1961, l'article 24 de la
llei d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental, i disposicions
complementàries.

4.442,00

590,00
392,00
235,00

Les quotes es calcularan sumant allò que resulti d'aplicar els epígrafs
anteriors amb els imports resultants d'aplicar les tarifes per elements
industrials o comercials previstes als epígrafs 31 al 42, 60 i 61 de
l'article 11 de l'Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per
concessió de llicències urbanístiques.
6

Expedients de pròrroga, modificació o atorgament provisional de
llicències

156,00

7

Expedients de legalització d’activitats de qualsevol tipus que
estiguessin en funcionament abans del dia 30 de juny de 1999 i que no
disposin de llicència

187,00

Expedients d’adaptació d’activitats de qualsevol tipus a la nova
legislació ambiental, sempre que estiguessin en funcionament abans
del dia 30 de juny de 1999 i que disposessin de llicència segons la
normativa anterior

187,00

8

En cas de denegació de la llicència sol·licitada, l'import de la taxa serà
el VINT-I-CINC PER CENT de la quota que resulti de l'aplicació dels
epígrafs anteriors.

9

Les quotes resultants de l’aplicació dels epígrafs 1, 3, 4, 5 i 8 juntament
amb les reduccions establertes als articles 9 i 10 acreditaran la tarifa
mínima especificada en aquest epígraf. La no admissió a tràmit de la
sol·licitud, el desistiment de l'interessat previ a la resolució, o la
denegació per manca d’algun dels documents preceptius que s'han
d'adjuntar amb la sol·licitud, acreditarà una tarifa mínima de

42,20

excepte per a les activitats enumerades a l'epígraf 5 anterior, en que la
tarifa mínima serà de

127,00

2.- En cas que en virtut de disposició legal es modifiquin, per a l'exercici 2002, les tarifes de l'Impost sobre
Activitats Econòmiques, la tarifa a aplicar serà la resultant de dividir el tipus de gravamen establert a
l'epígraf 1 de l'apartat 1 anterior pel coeficient de revisió de les tarifes, considerant-se només 1 xifra
decimal, que s'arrodonirà per excés si la segona xifra decimal és igual o superior a 5, i per defecte, si és
inferior. En cap cas el tipus de gravamen resultant serà inferior al 218 %.

ARTICLE 9
3. Les activitats a què es refereix l'article 2.4.b) d'aquesta ordenança i les que tinguin assignada quota
zero o quota nacional a les tarifes de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, tributaran per la tarifa mínima
establerta a l'epígraf 4 de l'article 8è.
Apartats 1, 2, 4, 5 i 6 sense modificació
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA
D’ESCOMBRARIES
ARTICLE 7
Les quotes que s’han de satisfer per la Taxa per prestació del servei de recollida d’escombraries són les
que resultin de l’aplicació de les tarifes següents:
EPÍGRAF CONCEPTE

TARIFA (€)

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
4

Habitatges ocupats:
Carrers 1a. categoria
Carrers 2a. categoria
Carrers 3a. categoria
Habitatges tancats tot l'any, en condicions d'ésser ocupats:
Carrers 1a. categoria
Carrers 2a. categoria
Carrers 3a. categoria
Parades fixes de venda a la via pública
Locals susceptibles d’ésser ocupats per alguna activitat mercantil, que
estiguin tancats i desocupats tot l’any, i d’altres locals destinats a usos
de caràcter privat.

5

Oficines i despatxos professionals fins a 3 empleats; centres oficials,
religiosos o eclesiàstics; entitats culturals, esportives o benèfiques,
sense local d'espectacle; centres d’ensenyament de tot tipus, incloses
activitats culturals, esportives i autoscoles, amb un cens no superior a
50 alumnes/any.

70,00

6

Establiments mercantils amb habitatges o sense, fins a tres empleats;
entitats culturals, esportives o benèfiques amb local d'espectacle;
centres d’ensenyament de tot tipus, incloses activitats culturals,
esportives i autoscoles, amb un cens de 51 a 100 alumnes/any.

139,00

7

Oficines i despatxos professionals de 4 a 10 empleats; hotels i pensions
sense restaurant; bars i cafès fins a 3 empleats; establiments
mercantils de 4 a 10 empleats.

207,00

8

Oficines i despatxos professionals d'11 o més empleats; bars i cafès de
4 a 10 empleats; sales de festes discoteques i similars; cinemes i
teatres oberts al públic fins a 3 dies per setmana; bancs i d'altres
entitats de crèdit i estalvi; companyies de serveis públics.

341,00

9

Hotels, hostals i pensions amb restaurant i serveis de menjars fins a 30
habitacions, restaurants i d'altres establiments amb servei de menjars;
bars i cafès de més de 10 empleats; establiments mercantils d'11 a 25
empleats, cinemes i teatres oberts més de 3 dies a la setmana; centres
d'ensenyament de tot tipus, incloses activitats culturals, esportives i
autoscoles, amb un cens de 101 a 400 alumnes/any

548,00

10

Hotels, hostals i pensions amb restaurant i serveis de menjars, de més
de 30 habitacions; clíniques, hospitals i d'altres centres d'assistència
sanitària; establiments mercantils de més de 25 empleats; centres
d'ensenyament de tot tipus, incloses activitats culturals, esportives i les
autoscoles amb un cens superior a 400 alumnes/any

1.023,00

55,10
38,50
26,70
27,60
19,20
13,40
41,30
41,30
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11

Llars d’infants públiques; habitatges amb residents que acreditin tenir
ingressos globals no superiors al salari mínim interprofessional mensual
vigent en la data d'acreditació de la taxa, i habitatges amb residents
que, tot i tenir ingressos globals superiors al salari mínim
interprofessional mensual, aquests no són superiors a 215 €/mes per
resident.

12

Retirada d'escombraries i runes que hagin estat abocades en solars i
terrenys privats:

a)
b)

Per desplaçament
Per m3 de recollida

ORDENANÇA FISCAL NÚM.
MUNICIPAL

12,90

35,30
23,935307

14

REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI

ARTICLE 6
El deute tributari es calcularà per mitjà de l'aplicació de les tarifes següents:
EPÍGRAF CONCEPTE
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.3
4

Traspàs dels drets de concessió sobre sepultures:
Nínxols unitaris :
Files primera i segona
Files tercera i quarta
Files cinquena i sisena
Nínxols dobles:
Files primera i segona
Files segona i tercera
D'altres sepultures
Trasllat de restes
Tancament de sepultures:
Nínxols
De nínxols unitaris
De nínxols dobles
D'altres sepultures
D’urnes cineràries
Col·locar làpida de marbre o, en cas d’hipogeus o capelles, col·locar
llosa

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5
6
7
8

De nínxols unitaris
De nínxols dobles
Hipogeus o capelles
Panteons, per nínxol
Columbaris
Urnes cinerames
Inscripcions, per cada una
Decoració de sepultures
Reducció de restes i neteja general de sepultures
Col·locar marcs metàl·lics, costats, baranes metàl·liques i de marbre i
d'altres elements similars

8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3

Col·locar costats
De nínxols unitaris
De nínxols dobles
Urnes cineràries

TARIFA (€)

18,00
14,50
12,10
35,70
32,50
107,00
37,60

16,70
33,50
40,60
9,70

18,20
35,80
35,80
18,20
35,80
9,70
7,20
66,00
21,50

17,90
35,80
9,70
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8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
9
10
10.1

Col·locar marc
De nínxols unitaris
De nínxols dobles
Urnes cineràries
Subministrament de fluid elèctric, per sepultura i any
Cadàvers en dipòsit:
Per deixar un cadàver a cambra frigorífica, per cada 24 hores o fracció

10.2
11
11.1

Per la custòdia de restes en dipòsit, per cada 24 hores o fracció
Trasllat de cadàvers o restes mortals:
Entrada de cadàvers o restes mortals amb origen a altres localitats o
cementiris

8,70

11.1.1
11.1.2
11.2

Entrada de cadàver o restes mortals
Entrada de cendres, preu per un cadàver o restes
Sortida de cadàvers o restes mortals amb destinació a altres localitats o
cementiris

45,30
26,10

11.2.1
11.2.2
11.3
11.4
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
13
13.1
13.2

Sortida de cadàvers o restes mortals
Sortida de cendres, preu per un cadàver o restes
Embalsamar cadàvers
Tècniques de conservació
Drets d'enterrament:
Classe quarta
Classe tercera
Classe segona
Classe primera
Classe de luxe
Enterrament religió islàmica
D'altres serveis:
Expedició de títols de concessió de drets funeraris, per cada títol
Tramitació d'expedients de canvis de titularitat de sepultures, amb
publicació d'anuncis oficials, per sepultura

45,30
26,10
91,00
46,20

13.3

Inscripcions en la pàgina d'observacions dels títols de concessió de
drets funeraris, per cada una

17,90
35,80
9,70
7,30
31,90

8,70
17,50
43,70
87,00
140,00
125,00
6,20
21,00
22,60

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS
ECONÒMIQUES
ARTICLE 9
1. Sobre les quotes mínimes municipals resultants de l'aplicació de les tarifes i la instrucció de l'impost,
s'aplicarà un coeficient d'increment, únic per a totes les activitats que s'exerceixin dins del terme
municipal, de
(U AMB CINQUANTA-DOS)

1,52

3. En cas que en virtut de disposició legal es modifiquin, per a aquest exercici, les tarifes i les quotes
mínimes de l'Impost, el coeficient general d'increment a aplicar serà el resultant de dividir el coeficient
esmentat a l'apartat anterior pel coeficient de revisió de les tarifes, considerant-se només dues xifres
decimals, amb arrodoniment de la segona, per excès si la tercera és igual o superior a 5, i per defecte, si
és inferior.

En cap cas el coeficient general resultant d'aplicar aquest apartat, serà inferior a 1'47.
Apartat 2 sense modificació.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16, REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS DE
CONTROL I REGULACIÓ
DE L’ABOCAMENT D’AIGÜES RESIDUALS
INDUSTRIALS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM PÚBLIC
ARTICLE 7
1.- Les quotes que s'hauran de satisfer per la taxa regulada a la present Ordenança seran les que resultin
de l'aplicació de les tarifes següents :
EPÍGRAF CONCEPTE

TARIFA (€)

1
2
3

Permís d'abocament per cabals no superiors a 300 m3./dia
Permís d'abocament per cabals superiors a 300 m3./dia
Inspecció facultativa de l'activitat amb comprovació dintre de la
claveguera de les anomalies, connexions i abocaments residuals a la
xarxa

115,00
191,00
168,00

4

Recollida de mostres amb motiu d'anomalies a la xarxa o per
infraccions dels abocaments, sempre que es verifiqui l'anomalia o
infracció

38,20

5

Peritatge sobre funcionament i comprovació de la qualitat dels afluents
residuals de pretractaments o mesures correctives

145,00

Les anteriors tarifes no inclouen l'anàlisi de laboratori de les mostres, el cost del qual, en cas de ser
necessari, serà a càrrec dels interessats i el seu abonament es farà directament al laboratori homologat
que les realitzi.
Apartat 2 sense modificació.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB
QUIOSCS, PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O
ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS I RODATGES
CINEMATOGRÀFICS
ARTICLE 5
La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF CONCEPTE

TARIFA (€)

1

Parades i llocs de venda als mercats de la Plaça dels Infants, Plaça del
Carme, Plaça Major i Puigmercadal:

1.1

Per cada parada fixa de venda de fruites, verdures i similars, fins a dos
m2, per any

33,00

1.2
1.3
2

Per cada parada de més de dos m2, per m2 i any
Per cada parada fixa per a la venda de planter, per m2 i any
Quioscs, parades i altres instal·lacions similars de caràcter fix
destinades a l'exercici de qualsevol tipus d'activitat, que siguin objecte
de concessió administrativa, per m2 o fracció de superfície ocupada a
l'any

21,50
27,50
51,20

3

Parades i instal·lacions desmuntables per a la venda d'articles de tota
mena, espectacles, atraccions, jocs i altres indústries de carrer de tota
mena, situades al domini públic o en instal·lacions municipals amb
motiu de fires i festes tradicionals, per dia:
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3.1
3.2
3.3

Tarifa mínima
A més, per m2 o fracció
Circs i altres instal·lacions desmuntables als quals es celebrin
espectacles o representacions, fins a 4.000 m2 de superfície, per dia

4,80
0,324090
80,00

3.4

Circs i altres instal·lacions desmuntables als quals es celebrin
espectacles o representacions de superfície superior als 4.000 m2, per
dia

100,00

4

Quioscs, parades i altres instal·lacions desmuntables que no siguin
objecte de concessió administrativa per no suposar alteració o
transformació del domini públic.

4.1

Destinats a la venda de productes i articles de qualsevol tipus, per m2 o
fracció de superfície ocupada i dia:

4.1.a)

Carrers de categoria especial: Plana de l'Om, Passeig de Pere III,
Àngel Guimerà, Plaça Espanya, Born, Pl. Sant Domènec, Nou, Muralla
del Carme, Muralla Sant Domènec, Cra de Vic (fins al C/. Sant Joan Bta
de la Salle) i Cra de Cardona (fins a C/. Bruc)

3,770660

4.1.b)
4.1.c)
4.2

Carrers de 1ra categoria (segons classificació fiscal de carrers II)
Carrers de 2na i 3ra Categoria (segons classificació fiscal carrers II)
Destinats a la venda de loteries, jocs d'atzar, així com els productes de
les anomenades "castanyeres", per m2 o fracció de superfície ocupada
al dia:

2,835785
1,433474

4.2.a)
4.2.b)
4.2.c)
4.3
5

Carrers de categoria especial
Carrers de 1a categoria
Carrers de 2a i 3a categoria
Tarifa mínima per cada aprofitament autoritzat
Parades, instal·lacions desmuntables o camions-tenda de venda
ambulant, situats en solars o en espais oberts del domini públic
degudament delimitats, regulats pel RDL 1/1993, de 9 de març, amb
dret a instal·lació en les dates variables autoritzades, per any:

0,286695
0,193207
0,149580
14,30

5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.2
5.3
5.3.1
5.3.2
6
7

Carrers de categoria especial
Parades fins a 2 m2 de superfície
Parades de més de 2 m2 de superfície, per m2 o fracció
Carrers de 1a categoria
Parades fins a 2 m2 de superfície
Parades de més de 2 m2 de superfície, per m2 o fracció
Carrers de 2a i 3a categoria
Parades fins a 2 m2 de superfície
Parades de més de 2 m2 de superfície, per m2 o fracció
Rodatge i filmacions cinematogràfic, per dia
Venda ambulant, en vehicle de motor procedent de l'exterior del
municipi, per vehicle i any

8

Exhibició, distribució o difusió, per qualsevol mitjà de publicitat de tot
tipus, en vehicles de motor i en carruatges, per dia:

8.a)
8.b)

Activitats de caràcter lucratiu
Activitats d'entitats benèfiques, esportives, socials i culturals sense
ànim de lucre

9

Reserva del dret d'antiguitat a l'elecció de lloc de les fires i festes
tradicionals, tributarà el 50% de la quota que resulti de l'aplicació de
l'epígraf 3.

10

Serveis de vigilància i subministrament d'energia a les instal·lacions
firals, per kw i dia de potència contractada

50,70
25,40
38,00
19,00
25,40
12,70
159,00
159,00

47,50
4,75

3,05

Article 11
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2. La quantia del dipòsit previ es determinarà d’acord amb els costos unitaris de reposició següents:
Costos unitaris de reposició en correctes condicions del deteriorament del domini
públic motivat per la realització d'espectacles ambulants, com són els circs, teatres
i similars (incloent la retirada dels cartells publicitaris col.locats a les parets de les
edificacions del terme muncipal), per hora de treball d'un empleat de neteja

22,20 €

Aquest dipòsit previ es podrà substituir per garantia en forma d’aval bancari a favor de l’Ajuntament.
En cas d’autorització d’espectacles ambulants, com circs o teatres, a què fa referència l’epígraf 3 de les
tarifes de l’article 5, la quantia de la garantia serà de SIS-CENTS EUROS per cada llicència o
autorització.
Apartats 1, 3, 4 i 5 sense modificació
ARTICLE 14
En el cas de concessions administratives, la declaració-liquidació es presentarà dins el termini estipulat al
plec de clàusules de la concessió. En cas que aquest termini no estigui fixat, l'autoliquidació es
presentarà dins dels 10 primers dies de l'any natural.
S'afegeix un paràgraf a l'apartat 1. Apartat 2 sense modificació.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB
MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES,
CONTENIDORS, GRUES, PUNTALS, CAVALLETS, BASTIDES I ALTRES
INSTAL·LACIONS SEMBLANTS
ARTICLE 5
1. La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF CONCEPTE
1
1.1
1.1.1

TARIFA (€)

Ocupació del domini públic
Amb tanques, bastides o instal·lacions semblants
Ocupació del domini públic amb tanques, bastides o instal·lacions semblants, per m2 o fracció
al mes
Aquesta tarifa s'aplicarà en aquells casos en què l'ocupació romangui
per un període superior a 18 dies.

3,708335

1.1.2

Ocupació del domini públic amb tanques, bastides o instal·lacions
semblants, per m2 o fracció al dia

0,206019

1.2

Amb runes, terres, sorra, llenya, materials d’obra, palets, eines o
qualsevol element d’obra, es trobin encerclats o dispersos al domini
públic, per m2 de superfície ocupada o fracció i dia

0,292927

1.3

Amb puntals, cavallets o altres elements que es facin servir de suport
per calçar edificis

1.3.1

Ocupació del domini públic amb puntals, cavallets o altres elements que es facin servir de
suport per calçar edificis, per cada element i mes
Aquesta tarifa s'aplicarà en aquells casos en què l'ocupació romangui
per un període superior a 18 dies.

12,371504
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1.3.2

Ocupació del domini públic amb puntals, cavallets o altres elements
que es facin servir de suport per calçar edificis, per cada element i dia

0,687306

1.4
1.4.1

Amb grues d’obres o instal·lacions semblants
Ocupació del domini públic amb grues d’obres o instal·lacions semblants, per m2 o fracció al
mes
Aquesta tarifa s'aplicarà en aquells casos en què l'ocupació romangui
per un període superior a 18 dies.

4,954834

1.4.2

Ocupació del domini públic amb grues d’obres o instal·lacions
semblants, per m2 o fracció al dia

0,275269

1.5

Contenidors i altres elements auxiliars o complementaris del transport,
dipòsit de materials o recollida de runes de qualsevol mena, procedents
d’enderrocament d’obres, construccions o instal·lacions de tot tipus

1.5.1

Ocupació del domini públic amb contenidors i altres elements auxiliars
o complementaris del transport, dipòsit de materials o recollida de runes
de
qualsevol
mena,
procedents
d’enderrocament
d’obres,
construccions, o instal·lacions de tot tipus, per mes
Aquesta tarifa s'aplicarà en aquells casos en què l'ocupació romangui
per un període superior a 10 dies.

1.5.1.1
1.5.1.2
1.5.1.3
1.5.2

Carrers de primera categoria
Carrers de segona categoria
Carrers de tercera categoria
Ocupació del domini públic amb contenidors i altres elements auxiliars
o complementaris del transport, dipòsit de materials o recollida de runes
de
qualsevol
mena,
procedents
d’enderrocament
d’obres,
construccions, o instal·lacions de tot tipus, per dia

65,50
52,00
44,50

1.5.2.1
1.5.2.2
1.5.2.3
1.5.3

Carrers de primera categoria
Carrers de segona categoria
Carrers de tercera categoria
Ocupació del domini públic amb contenidors no metàl·lics d’un metre
cúbic de capacitat, per dia

6,55
5,20
4,45
1,67

1.6

Ocupació del domini públic amb taulons, tanques, palets o qualsevol
altre element d'obra amb la finalitat de reserva eventual d’aparcament
davant d’obres, per ml i mes

1.6.1.
1.6.2
1.6.3
1.7

Carrers de primera categoria
Carrers de segona categoria
Carrers de tercera categoria
Ocupació del domini públic amb qualsevol altre material no inclòs a la
resta d’epígrafs, per m2 de superfície ocupada o fracció i dia

9,753855
8,133407
6,481795
0,205672

2

Tarifa mínima a aplicar per cada acte d’ocupació del domini públic
municipal, excepte quan aquest es realitzi per mitjà de contenidors o
altres elements auxiliars o complementaris del transport i suposi el
pagament de la tarifa de l'epígraf 1.5 d'aquest article

14,90

S'afegeix un nou epígraf 1.5.1, els antics epígrafs 1.5.1 i 1.5.2 passen a ser els nous epígrafs 1.5.2 i
1.5.3, es deroga l'antic epígraf 2 i l'antic epígraf 3 passa a ser el nou epígraf 2.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL
DERIVAT DE LES RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER LES ENTRADES I
SORTIDES DE VEHICLES EN ELS EDIFICIS I SOLARS A TRAVES DE LES
VORERES I LES RESERVES PER APARCAMENT EXCLUSIU, CÀRREGA I
DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE TOTA MENA.

ARTICLE 5
La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF CONCEPTE

TARIFA (€)

1

Guals i reserves d'espai a la via pública per entrada i sortida de
vehicles dels edificis i terrenys.

1.1

Guals d’ús permanent, per cada metre lineal o fracció de reserva i any:

1.1.a)
1.1.b)
1.1.c)
1.2

Carrers de 1a. categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria
Guals d’ús horari, de 8 a 20 hores, per cada metre lineal o fracció i any:

38,00
32,30
26,70

1.2.a)
1.2.b)
1.2.c)
1.3

Carrers de 1a. categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria
Guals d’ús horari, de 8 a 13 hores i de 16 a 20 hores, per cada metre
lineal o fracció i any:

23,70
20,20
16,70

1.3.a)
1.3.b)
1.3.c)
1.4

Carrers de 1a. categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria
Coeficient corrector a aplicar a les tarifes dels epígrafs anteriors, en
funció del nombre de places d'aparcament dels locals i immobles que
gaudeixen de la reserva:

17,80
15,20
12,50

2

Capacitat
fins a 10 vehicles
d'11 a 25 vehicles
de 26 a 50 vehicles
de 51 a 75 vehicles
de 76 a 100 vehicles
de més de 100 vehicles
Per cada metre lineal o fracció de calçada afectada per reserves
d’espai en la via pública per càrrega o descàrrega de mercaderies; com
a principi o final de línia de serveis regulars interurbans de transport
col·lectiu de viatgers, serveis discrecionals d’excursions i d’agències de
turisme o similars, i els aparcaments concedits a hotels i entitats, per
any:

2.1

Reserves permanents durant tot el dia o fracció superior a vuit hores:

2.1.a)
2.1.b)
2.1.c)
2.2
2.2.a)

Carrers de 1a. categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria
Reserves permanents entre quatre i vuit hores:
Carrers de 1a. categoria

1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,50

167,00
139,00
111,00
98,00

110

2.2.b)
2.2.c)
2.3
2.3.a)
2.3.b)
2.3.c)
3

Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria
Reserves permanents fins a quatre hores diàries com a màxim:
Carrers de 1a. categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria
La reserva d'aparcament per càrrega i descàrrega davant d'obres de
construcció, reforma o enderrocament d'immobles, satisfarà la tarifa
corresponent a l'epígraf 2 per cada metre lineal o fracció de calçada
afectada, dividida per mesos.

4

Reserves d'espais i aparcaments per càrrega i descàrrega de
mercaderies o altres motius, de caràcter no permanent, provocades per
necessitats ocasionals, per metre lineal o fracció de calçada afectada
per reserva i dia, qualsevol que sigui el nombre d'hores autoritzat:

4.a)
4.b)
4.c)
5

Carrers de 1a. categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria
Si la reserva d'espai o d'aparcament consisteix en el tancament
provisional de la circulació d'una via pública, s'aplicaran les tarifes de
l'epígraf 4 a la longitud del tram de carrers objecte del tancament, amb
els següents coeficients correctors, en funció de la durada del
tancament:

2,555323
2,087886
1,807424

Fins a 2 hores
De més de 2 a 4 hores
De més de 4 a 8 hores
Més de 8 hores
Tarifa mínima a aplicar per cada acte o autorització de reserva
d'aparcament

0,25
0,50
0,75
1,00
15,90

6

84,00
69,00
52,90
45,00
37,20

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB
TAULES, CADIRES, EMPOSTISSATS I TRIBUNES
ARTICLE 5
La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF CONCEPTE
1
1.a)
1.b)
2

Aprofitaments ocasionats per dies o actes determinats, per dia:
Per cada taula
Per cada cadira
Aprofitaments temporals autoritzats per períodes mensuals, per mes:

2.a)
2.b)
3

Per cada taula
Per cada cadira
Aprofitaments autoritzats per anys naturals, o per la temporada anual
en què en sigui susceptible la utilització o aprofitament:

3.a)
3.b)
4

Per taula amb quatre cadires
Per cada cadira
Taulats, empostissats i tribunes, per m2 de superfície ocupada i dia

TARIFA (€)

1,339987
0,249300

6,512958
1,776261

22,904421
7,977594
0,436275

111

5

Tarifa mínima que s'ha d'aplicar per cada acte d'ocupació del domini
públic municipal amb els elements assenyalats als epígrafs anteriors

15,00

6

A les anteriors tarifes seran d'aplicació els següents coeficients
correctors en funció de la via pública on tinguin lloc l'aprofitament:

6.a)

Plaça Sant Domènec, i primer tram del Passeig de Pere III (entre Sant
Domènec i Àngel Guimerà)

1,50

6.b)

Segon tram del Passeig de Pere III (entre Àngel Guimerà i 11 de
Setembre

1,30

6.c)

Tercer tram del Passeig de Pere III (entre 11 de setembre i Bonavista)

1,25

ARTICLE 13
En el cas de concessions administratives, la declaració-liquidació es presentarà dins el termini estipulat al
plec de clàusules de la concessió. En cas que aquest termini no estigui fixat, l'autoliquidació es
presentarà dins dels 10 primers dies de l'any natural.
S'afegeix un paràgraf a l'apartat 1. Apartat 2 sense modificació.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL
DERIVATS DE L’OBERTURA DE RASES, FOSSES O EXCAVACIONS I PER
QUALSEVOL REMOGUDA DEL PAVIMENT O LES VORERES
ARTICLE 5
La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF CONCEPTE
1

Per metre lineal de cata, rasa, fossa o excavació, quan l'amplada no
passi d'un metre.

1.1
1.2
1.3
2

Carrers de 1a. categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria
Quan l'amplada de la cata, rasa, fossa o excavació passi d'un metre,
les tarifes de l'epígraf anterior s'incrementaran en un 100 per 100.

3

Tarifa mínima per cada obertura o excavació

TARIFA (€)

40,30
20,10
10,10

100,00

ARTICLE 9
2. La quantia del dipòsit previ es determinarà d'acord amb els costos unitaris de reposició següents:
Costos unitaris de reconstrucció o reparació del paviment de les calçades i voreres, per m2 de superfície:
EPÍGRAF CONCEPTE
1
2
3

Sòl estabilitzat primari
Paviments continus
Paviments llosetes

TARIFA (€)
73,00
166,00
158,00

Aquest dipòsit previ es podrà substituir per garantia en forma d'aval bancari a favor de l'Ajuntament.
Apartats 1, 3, 4 i 5 sense modificació
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL
DERIVATS DE LA INSTAL·LACIÓ DE PORTADES, APARADORS, VITRINES,
MARQUESINES, VELES, PUBLICITAT I D’ALTRES ELEMENTS SIMILARS,
REFERENTS A ESTABLIMENTS O ACTIVITATS COMERCIALS, INDUSTRIALS,
PROFESSIONALS O DE SERVEIS

ARTICLE 5
La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF CONCEPTE

TARIFA (€)

1

Veles, paravents, tendals, parasols, marquesines i altres instal·lacions
semblants que no tinguin la consideració de construccions de
naturalesa urbana als efectes de l'Impost sobre Béns Immobles.

1.1

Per m2 o fracció de sòl o volada del domini públic objecte
d'aprofitament i any

2,368348

1.2
2

Tarifa mínima, per cada element i any
Per m2 de superfície d'exposició o exhibició d'aparador, portada o
vitrina, situats al sòl o volada del domini públic municipal, calculada
multiplicant la base o el perímetre poligonal per la seva alçada, a l'any

9,50
17,201688

3

Cartelleres, columnes i altres instal·lacions situades al sòl o volada del
domini públic municipal que serveixin de suport físic de rètols, anuncis i
cartells publicitaris de qualsevol tipus d'activitat, establiment o producte,
per m2 o fracció de superfície d'exposició o exhibició i any

18,323537

4

Cartells situats en els pals o bàculs de l'enllumenat públic o en altres
instal·lacions similars, per cada cartell i dia:

4.1
4.2

Activitats econòmiques
Activitats promogudes per entitats culturals, esportives i socials, sense
ànim de lucre

5

Altres instal·lacions situades, totalment o parcial, al sòl o volada del
domini públic municipal, com reflectors lluminosos, aparells d'aire
condicionat o altres tipus d'elements no compresos als apartats
anteriors.

5.1

Per metre quadrat o fracció de sòl o volada del domini públic objecte
d'aprofitament i any

9,50

5.2
6
6.1

Tarifa mínima per cada element i any
Pancartes situades a la via pública per cada pancarta i dia:
Activitats promogudes per entitats culturals, esportives i socials, sense
ànim de lucre

23,90

6.2

Activitats econòmiques i altres

0,442507
0,044251

0,386415
3,864147

ARTICLE 12
En el cas de concessions administratives, la declaració-liquidació es presentarà dins el termini estipulat al
plec de clàusules de la concessió. En cas que aquest termini no estigui fixat, l'autoliquidació es
presentarà dins dels 10 primers dies de l'any natural.
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S'afegeix un paràgraf a l'apartat 1. Apartats 2, 3 i 4 sense modificació.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL SÒL, VOLADA I SUBSÒL DEL
DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB RIELLS, PALS, CABLES, PERMÒDOLS, CAIXA
D’AMARRATGE, DE DISTRIBUCIÓ O REGISTRE, BÀSCULES, APARELLS PER A
LA VENDA AUTOMÀTICA, TANCS, GALERIES I D’ALTRES INSTAL·LACIONS
SEMBLANTS
ARTICLE 5
La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF CONCEPTE

TARIFA (€)

1
2

Per metre lineal o fracció de cable subterrani, a l'any
Per metre lineal o fracció de canonada subterrània destinada a la
conducció d'àrids, gasos o líquids, a l'any

0,373950
0,442507

3

Tancs o dipòsits per a combustibles o altres líquids, per metre cúbic,
que inclourà la gruixària del mur, de la solera i del sostre, a l'any

3,708335

4
5

Aparells de subministrament de gasolina, per unitat i any
Aparells recreatius o de venda automàtica accionats per monedes, per
unitat a l'any

155,00
155,00

6
7
8

Caixes de ventilació de cambres subterrànies, per unitat a l'any
Cambres i corredors subterranis. per m3. a l'any
Instal·lacions elèctriques, de gas, telecomunicacions i altres similars,
situades en sòl o en la volada del domini públic municipal:

74,00
3,801822

Per m2 o fracció a l'any de superfície del domini públic ocupada
materialment per les instal·lacions, més la superfície d’afectació,
influència o restricció de l'ús públic.
8.a
8.b
8.c

Carrers de 1a. categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria

49,20
24,90
9,90

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL,
DERIVATS DE L’EXTRACCIÓ DE SORRA I ALTRES MATERIALS DE
CONSTRUCCIÓ
ARTICLE 5
La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF CONCEPTE
1
2
3
4

Per m3 o fracció d'extracció de sorra
Per m3 o fracció d'extracció de grava o pedra
Per m3 o fracció d'extracció d'altres materials
Tarifa mínima per cada acte d'extracció

TARIFA (€)
0,436275
0,535995
0,436275
33,40
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA DE TERRENYS I SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
ARTICLE 5
La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF CONCEPTE

TARIFA (€)

1

Concessió del domini de terrenys del Cementiri Municipal per a la
construcció de sepultures, per pam quadrat

9,375789

2

Utilització de nínxols en règim de concessió administrativa, per un
termini de 5 anys, per cada període anual o fracció:

2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.1.4
2.1.1.5
2.1.1.6

Seccions Verge de l'Alba
Nínxols de cantonada
Nínxols de primera filera dobles
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera

259,00
130,00
127,00
112,00
65,00
39,10

2.1.2.
2.1.2.1
2.1.2.2.
2.1.2.3
2.1.2.4
2.1.2.5
2.1.2.6

Nínxols de columna
Nínxols de primera filera-dobles
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera

234,00
119,00
117,00
101,00
58,80
35,60

2.1.3.
2.1.3.1
2.1.3.2.
2.1.3.3
2.1.3.4
2.1.3.5
2.1.3.6

Nínxols normals
Nínxols de primera filera dobles
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera

216,00
108,00
106,00
93,00
53,80
32,30

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

Secció Verge de Montserrat B-Sant Ignasi (141 al 240)
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera

153,00
138,00
114,00
99,00
76,00

2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

Urnes cineràries de la Secció Verge de Montserrat B
De primera filera
De segona filera
De tercera filera

2.4

Secció Verge del Carme

60,60
54,70
45,60
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2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5

Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera

94,00
104,00
78,00
68,00
52,00

2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5

Secció Verge de Núria
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera

95,00
85,00
70,00
61,30
47,20

2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.6.6.

Secció Sant Pau
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera
Nínxols de sisena filera

61,30
89,00
77,00
46,30
26,70
15,30

2.7

Seccions Sant Joan, Sant Pere, Sant Josep, Sant Lluís, Sant Ramon,
Sant Carles, Sant Jaume i Sant Ignasi (1 al 140 i 296 a 635)

2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.7.5
2.7.6

Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera
Nínxols de sisena filera

23,10
22,50
21,70
21,10
20,30
19,70

2.8
2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.8.4
2.8.5

Secció Santa Clara
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera

119,00
107,00
89,00
77,00
59,60

2.9

Altres nínxols

3

Utilització de nínxols en règim de concessió administrativa, per un
termini de 50 anys

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6

Secció de Sant Pau
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera
Nínxols de sisena filera

3.2
3.2.1

Secció Verge de l'Alba
Nínxols de cantonada:

25,30

763,00
1.100,00
956,00
575,00
336,00
192,00
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3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.1.4
3.2.1.5
3.2.1.6

Dobles, filera 1a
Filera 1a simples
Filera 2a simples
Filera 3a simples
Filera 4a simples
Filera 5a simples

3.219,00
1.625,00
1.594,00
1.388,00
813,00
484,00

3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4
3.2.2.5
3.2.2.6

Nínxols de columna:
Dobles, filera 1a
Filera 1a simples
Filera 2a simples
Filera 3a simples
Filera 4a simples
Filera 5a simples

2.938,00
1.469,00
1.450,00
1.256,00
731,00
444,00

3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.3.3
3.2.3.4
3.2.3.5
3.2.3.6

Nínxols normals:
Dobles, filera 1a
Filera 1a simples
Filera 2a simples
Filera 3a simples
Filera 4a simples
Filera 5a simples

2.688,00
1.344,00
1.325,00
1.144,00
669,00
400,00

3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5

Secció Sant Ignasi (núm. 141 a 240) i Verge de Montserrat B
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera (V Montserrat)

1.906,00
1.703,00
1.422,00
1.234,00
950,00

3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5

Secció Verge de Núria
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera

1.175,00
1.056,00
881,00
763,00
591,00

3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3

Urnes cineràries Verge de Montserrat B
De primera filera
De segona filera
De tercera filera

3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5

Secció Verge del Carme
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera

3.7

Seccions de Sant Pere, Sant Josep, Sant Lluís, Sant Ramon, Sant
Jaume i Sant Carles

3.8

Secció Santa Clara

766,00
689,00
573,00

1.174,00
1.306,00
980,00
850,00
655,00
324,00
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3.8.1
3.8.2
3.8.3
3.8.4
3.8.5

Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera

3.9

Altres nínxols

3.10
3.10.1

Sepultures Cementiri Islàmic
Sepultures Cementiri Islàmic per un difunt

1.770,00
1.340,00
1.117,00
968,00
744,00
324,00

1.166,00

S'afegeix l'epígraf 3.10

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL D’EQUIPAMENTS I BÉNS ESPORTIUS I
CULTURALS MUNICIPALS
ARTICLE 5
1. La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF CONCEPTE
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2

Sala Ciutat (sala gran), per acte o sessió:
Tarifa normal amb servei de so i il·luminació
Tarifa especial amb servei de so i il·luminació
Tarifa reduïda amb servei de so i il·luminació
Tarifa reduïda amb servei de so, per a sessions cinematogràfiques
Auditori Mestre Blanch, del Conservatori de Música, per acte o sessió:

2.1
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.1.1
4.1.1.a)
4.1.1.b)
4.1.2
4.1.2.a)
4.1.2.b)
4.2
4.2.1
4.2.1.a)
4.2.1.b)
4.2.2
4.2.2.a)
4.2.2.b)
4.3
4.3.1
4.3.1.a)

Tarifa normal
Teatre Conservatori, per acte o sessió:
Tarifa normal amb servei de so i il·luminació
Tarifa especial amb servei de so i il·luminació
Tarifa reduïda amb servei de so i il·luminació
Pavelló del Pujolet:
Tarifa normal, per hora: (activitats puntuals)
Tota la pista:
Amb llum
Sense llum
1/3 de la pista:
Amb llum
Sense llum
Tarifa reduïda, per hora: (activitats temporada)
Tota la pista:
Amb llum
Sense llum
1/3 de la pista:
Amb llum
Sense llum
Tarifa especial, per hora: (centres ensenyament)
Tota la pista:
Amb llum

TARIFA (€)

288,00
181,00
103,00
72,00

60,60
500,00
325,00
163,00

20,20
15,00
12,60
6,60

13,80
9,00
6,90
3,91

10,20
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4.3.1.b)
4.3.2
4.3.2.a)
4.3.2.b)
4.4

Sense llum
1/3 de la pista:
Amb llum
Sense llum
Utilització de tot l'espai, per activitats o manifestacions esportives de
caràcter lucratiu, per sessió diària

GRATUÏT

4.5

Utilització de tot l'espai, per espectacles o activitats lucratives, no
esportives, per sessió diària

1.503,00

4.6

Utilització de tot el Pavelló per activitats esportives no lucratives, per
sessió diària

204,00

4.7

Utilització de tot el Pavelló per activitats no esportives no lucratives, per
sessió diària

397,00

4.8
4.8.1
4.8.2
4.8.3
4.8.4
4.8.5

Pista poliesportiva, per hora:
Amb llum, tarifa normal (activitats puntuals)
Amb llum, tarifa reduïda (activitats temporada)
Amb llum, tarifa especial (centres ensenyament)
Sense llum, amb utilització dels vestidors del Pavelló. tarifa normal
Sense llum amb utilització dels vestidors del Pavelló. Tarifa especial
(centres ensenyament)

4.8.6
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Sense llum i sense utilització dels vestidors del Pavelló
Pavelló Vell del Congost:
Tarifa normal, per hora (activitats puntuals)
Tarifa reduïda, per hora (activitats temporada)
Tarifa especial, per hora (entitats amb conveni amb l’Ajuntament
Utilització de tot el pavelló, per dia, per activitats esportives lucratives
Utilització de tot el Pavelló, per dia, per activitats no esportives
lucratives

GRATUÏT

5.6
5.7
5.8
5.8.1
5.8.2
6
6.1
6.1.1
6.1.1.a)
6.1.1.b)
6.1.2
6.1.2.a)
6.1.2.b)
6.2
6.2.1
6.2.1.a)
6.2.1.b)
6.2.2
6.2.2.a)
6.2.2.b)
6.3

Utilització de tot el Pavelló, per activitats esportives no lucratives
Utilització de tot el Pavelló, per activitats no esportives no lucratives
Utilització de tot el Pavelló, per concert o espectacle
Tarifa normal
Tarifa especial, per entitats amb conveni amb l’Ajuntament
Nou Pavelló del Congost:
Tarifa normal, per hora: (activitats puntuals)
Tota la pista:
Amb llum
Sense llum
1/3 de la pista:
Amb llum
Sense llum
Tarifa reduïda, per hora:
Tota la pista:
Amb llum
Sense llum
1/3 de la pista:
Amb llum
Sense llum
Utilització de tot el Pavelló, per sessió diària, per activitats esportives
lucratives

168,00
337,00

6.4

Utilització de tot el Pavelló, per sessió diària, per activitats esportives no
lucratives

373,00

6.5

Utilització de tot el Pavelló, per sessió diària, per activitats no esportives
lucratives

3.907,00

5,71
GRATUÏT
601,00

13,80
7,10
GRATUÏT
3,61
GRATUÏT

16,80
10,20
GRATUÏT
397,00
1.503,00

1.202,00
541,00

43,30
33,80
23,40
16,80

23,40
16,80
12,60
9,60
1.953,00
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6.6

Utilització de tot el Pavelló, per sessió diària, per activitats no esportives
no lucratives

763,00

7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.1.1
8.1.2

Utilització d'entarimats, per m2 o fracció de tauler i dia:
Tarifa normal
Tarifa reduïda, per a entitats sense ànim de lucre
Tarifa especial, per a entitats amb conveni amb l’Ajuntament
Camps de futbol i pista poliesportiva del Congost:
Camp de futbol de terra, per hora:
Tarifa normal. Amb llum
Tarifa normal. Sense llum i amb utilització dels nous vestidors del
Congost

8.1.3
8.1.4
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
9

Tarifa especial. Amb llum
Sense llum i sense utilització de vestidors
Pista poliesportiva, per hora:
Amb llum i amb utilització dels vestidors
Sense llum i amb utilització dels vestidors
Sense llum i sense utilització dels vestidors
Utilització de les diferents instal·lacions dels centres cívics municipals,
per a activitats i/o iniciatives que suposin pagament d'entrada i/o
inscripció

9.1

En horari habitual de funcionament: de dilluns a divendres, de 9 a 14
hores i de 16 a 21 hores, per sessió (cada 2 hores o fracció)

9.1.1

Tarifa reduïda: per a entitats amb conveni amb l'Ajuntament de
Manresa, per sessió (cada dues hores o fracció)

GRATUÏT

9.1.2

Tarifa normal per a entitats sense ànim de lucre, per sessió (cada dues
hores o fracció)

GRATUÏT

9.1.3
9.2

Tarifa normal per empreses, per sessió (cada dues hores o fracció)
En horari extraordinari: fora de l'horari habitual, dissabtes, diumenges i
festius

25,60

9.2.1

Tarifa reduïda: per a entitats amb conveni amb l'Ajuntament de
Manresa, per sessió (cada dues hores o fracció)

GRATUÏT

9.2.2

Tarifa normal per a entitats sense ànim de lucre, per sessió (cada dues
hores o fracció)

38,50

9.2.3
10
10.1
10.2

Tarifa normal per empreses, per sessió (cada dues hores o fracció)
Sala Sant Domènec
Tarifa normal, per dia
Tarifa especial, per entitats sense ànim de lucre o en conveni amb
l’Ajuntament

77,00

6,911639
0,631063
GRATUÏT

9,60
3,31
GRATUÏT
GRATUÏT
6,30
3,31
GRATUÏT

31,90
GRATUÏT

S'anul.la l'epígraf 9, i es renumeren els epígrafs 10 i 11, que passen a ser els nous epígrafs 9 i 10.

Apartats 2 i 3 sense modificació.
ARTICLE 13
En el cas de concessions administratives, la declaració-liquidació es presentarà dins el termini estipulat al
plec de clàusules de la concessió. En cas que aquest termini no estigui fixat, l'autoliquidació es
presentarà dins dels 10 primers dies de l'any natural.
S'afegeix un paràgraf a l'apartat 1. Apartat 2 sense modificació.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28, REGULADORA DE LA TAXA PER LA VENDA DE
TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS
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ARTICLE 4
4.2. Els estudiants que acreditin amb un justificant la necessitat de disposar d'una mostra de la informació
cartogràfica per la realització de treballs d'escoles i universitats, gaudiran d'una reducció del 75% sobre la
tarifa corresponent.
S'afegeix l'apartat 2, i l'antic apartat 2 passa a ser el nou apartat 3.
ARTICLE 5
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:
EPÍGRAF CONCEPTE
1

Cartografia impresa

1.1

Sèrie de cartografia cadastral
Illes
Referències d'illa
Parcel·les
Referències de parcel·la
Subparcel·les
Referències de subparcel·la
Noms de carrer
Números de policia
Límit del terme municipal
Vies de comunicació
Texts de Vies de comunicació
Hidrografia
Texts d'hidrografia
Edificacions de rústica
Texts de paratges
Voreres i altres elements d'urbanització (opcional)
Format A1 (Escales 1:500, 1:2000 i 1:5000)
Format A0 (Escala 1:10000)

1.1.1
1.1.2
1.2

TARIFA (€)

6,25
9,25

Sèrie de cartografia topogràfica
Illes
Parcel·les
Subparcel·les
Referències de subparcel·la
Noms de carrer
Números de policia
Límit del terme municipal
Vies de comunicació
Texts de Vies de comunicació
Hidrografia
Texts d'hidrografia
Edificacions de rústica
Zones arbrades i marges
Texts de paratges
Corbes de nivell
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1.2.1
1.2.2

Cotes altimètriques
Línies elèctriques
Voreres i altres elements d'urbanització (opcional)
Preus d'ambdues sèries:
Format A1 (Escales 1:500, 1:2000 i 1:5000)
Format A0 (Escala 1:10000)

6,25
9,25

1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

Còpies de plànols existents (inclou Pla General)
Format A4
Format A3
Format A2
Format A1
Format A0

0,15
0,24
4,50
4,50
6,25

1.4

Plotejat de cartografia temàtica existent, ortofotos amb toponímia i
aixecaments taquimètrics existents

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5

Format A4
Format A3
Format A2
Format A1
Format A0

1.5
1.5.1
1.5.2

Fitxes i cèdules
Fitxa urbanística
Cèdula cadastral

2

Cartografia en format digital

2.1
2.2

Ortofotos georeferenciades 1:2000 (format JPG o TIFF)
Cartografia en format DWG o DXF. (Els preus per full són segons la
divisió de fulls 1:500 de l'Ajuntament)

2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.1.4
2.2.1.5
2.2.1.6
2.2.1.7
2.2.1.8
2.2.1.9
2.2.1.10
2.2.1.11
2.2.1.12
2.2.1.13
2.2.1.14
2.2.1.15
2.2.2.
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.2.4
2.2.2.5

Per full
Illes i referències d'illa
Parcel·les i referències de parcel·la
Subparcel·les i altimetríes
Noms de carrer
Números de policia
Límit del terme municipal
Barris districtes i seccions
Entitats singulars i nuclis de població
Corbes de nivell i Cotes altimètriques
Edificacions de rústica
Vies de comunicació i toponímia
Hidrografia i toponímia
Zones arbrades i marges i toponímia
Línies elèctriques
Voreres i altres elements d'urbanització
Per capa completa
Illes i referències d'illa
Parcel·les i referències de parcel·la
Subparcel·les i altimetríes
Noms de carrer
Números de policia

6,25
9,25
12,50
18,75
30,25

6,25
3,00

45,25

0,75
3,00
4,50
0,50
0,75
0,25
0,25
0,25
1,00
0,50
0,50
0,50
0,50
0,25
0,50
57,00
228,50
342,75
37,75
57,00
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2.2.2.6
2.2.2.7
2.2.2.8
2.2.2.9
2.2.2.10
2.2.2.11
2.2.2.12
2.2.2.13
2.2.2.14
2.2.2.15
2.3

Límit del terme municipal
Barris districtes i seccions
Entitats singulars i nuclis de població
Corbes de nivell i Cotes altimètriques
Edificacions de rústica
Vies de comunicació i toponímia
Hidrografia i toponímia
Zones arbrades i marges i toponímia
Línies elèctriques
Voreres i altres elements d'urbanització
Aixecaments taquimètrics i determinació d'alineacions i rasants en
format DWG o DXF

2.3.1
2.3.1.1
2.3.1.2
2.3.2

Aixecaments taquimètrics (preu per Ha)
Existents
De nova elaboració
Fitxer en format digital corresponent a l'informe d'alineacions i rasants
(aixecament taquimètric a part)

2.4

Cartografia en format EXPORT d'Arc/Info o en format SHP i taules
alfanumèriques associades en format DBF.

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.5
2.5.1
2.5.2

Barris, districtes i seccions i taula de barris
Entitats singulars i nuclis de població
Adreces (Números de policia) i taula de carrers
Illes
Illes i parcel·les
Illes, parcel·les i subparcel·les
Suports magnètics
Disquet de 3,5 polzades i 1,44 Mb de capacitat, format PC (FAT)
CD-R de 650 Mb de capacitat, format PC (ISO9660 o Joliet)

3
3.1
3.2
3.2.1.
3.2.2.
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Pla General
Documentació completa de Pla General en suport magnàtic
Planejament de redacció pública en format DWG o DXF
Estudis de detall
Altres figures de planejament derivat
Memòria
Normativa
Annex a la normativa
Programa d'actuació
Estudi econòmic i financer

4
5
6
7
8

Ordenances municipals, per cada una
Ordenances fiscals, exercici 2.002
Dossiers pedagògics
Diapositives del Museu Comarcal
Catàleg i Pla Especial de Protecció
Arquitectònic i Ambiental de manresa

9
10
10.1
10.1.1
10.1.2
10.2
10.2.1

Altres reproduccions de plànols, per m2 de reproducció
Subministrament d'informació
En suport paper
Llistats
Etiquetes
En suport magnètic
Per registre

del

Patrimoni

19,00
19,00
19,00
76,00
37,75
37,75
37,75
37,75
19,00
37,75

73,65
226,60
6,25

30,25
6,25
901,50
76,00
304,00
456,00
0,75
2,00

100,00
30,25
60,50
20,00
13,30
10,00
6,65
10,00

Històrico-

5,00
14,70
3,50
5,00
55,10
3,75

3,40
0,031162
0,062325

123

10.2.2
10.2.3
11

Disquet de 3,5 polzades i 1,44 Mb de capacitat, format PC (FAT)
CD-R de 650 Mb de capacitat, format PC (ISO9660 o Joliet)
Venda impressos alta IVTM

0,75
2,00
0,186975

Es deroguen els antics epígrafs 1 a 5, que es substitueixen pels nous epígrafs 1 i 2 i es renumera la resta
d'epígrafs. Es modifica el nou epígraf 3.2 i s'afegeix un nou epígraf 10.2.3

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29, REGULADORA DE LA
COL·LOCACIÓ DE PLAQUES DE NUMERACIÓ DE FINQUES

TAXA

PER

LA

ARTICLE 5
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:
Per cada placa col.locada

20,00 €

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30, REGULADORA DE LA TAXA PER VIGILÀNCIA
ESPECIAL D'ESTABLIMENTS
ARTICLE 5
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:
Pel primer període fins a dues hores i per cada hora o fracció posterior:
a)
b)

Un policia local
Un cotxe patrulla (amb un agent)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 31, REGULADORA
L'ENSENYAMENT A L'ESCOLA D'ART DE MANRESA

14,70 €
29,40 €

DE

LA

TAXA

PER

ARTICLE 4
4.3. Els alumnes amb recursos econòmics insuficients o reduïts podran sol·licitar l'exempció o la
bonificació del 50% de la quota tributària corresponent, sempre que compleixin les condicions establertes
a l'annex d'aquesta ordenança.
Apartats 1, 2 i 4 sense modificació.
ARTICLE 5
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:
Curs 2001/2002: S’aplicarà la tarifa corresponent a l'exercici 2001, excepte en aquells casos en què es
fixa específicament una tarifa per al curs 2001/2002.
Curs 2002/2003 i curs 2002/2004: S’aplicarà la tarifa següent:
EPÍGRAF CONCEPTE
1
1.1
1.2

Ensenyament reglat
Cicle formatiu de Serigrafia (Curs 2002 / 2003)
Cicle Formatiu d'Art final en Disseny Gràfic (Curs 2002 / 2003)

TARIFA (€)

408,00
408,00
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1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

Cicle formatiu d'il.lustració (Curs 2002 / 2004)
Obra final de cicle
Curs pont accés a cicles superiors (Curs 2001 / 2002)
Repetició del mòdul (Curs 2001 / 2002)
Mòdul teòric
Mòdul de tècniques d'expressió
Mòdul de tècniques d'impressió
Mòdul de disseny per ordinador
Mòdul general

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Tallers (Curs 2002 / 2003)
Ceràmica
Torn
Pintura
Gravat
Tallers de creació

721,00
90,00
270,00
90,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

30,40
30,40
30,40
30,40
30,40

Es deroguen els antics epígrafs 1.3 i 1.4 i es creen els nous epígrafs 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 i
1.11.
ARTICLE 10
2. La quantia corresponenet a les tarifes especificades als epígrafs 1.1 i 1.2 de l'article 5 podran
fraccionar-se en 3 pagaments d'un terç de la tarifa cadascun; la corresponent a l'epígraf 1.3 en 6
pagaments i la corresponenet a l'epígraf 1.5 en 2 pagaments.
Aparat 1 sense modificació
ANNEX A LES ORDENANCES REGULADORES DE LA TAXA PER L'ENSENYAMENT A L'ESCOLA
D'ART DE MANRESA I DE LA TAXA PER ENSENYAMENTS AL CONSERVATORI PROFESSIONAL DE
MÚSICA
CONDICIONS PER OPTAR A L'EXEMPCIÓ O BONIFICACIÓ DEL 50% DE LA QUOTA TRIBUTÀRIA DE
LA TAXA PER TENIR RECURSOS INSUFICIENTS O REDUÏTS

1.

GENERALS
Estar empadronat a la ciutat de Manresa.
Seguir els estudis reglats a l'Escola d'Art de Manresa o al Conservatori Professional de
Manresa.
Que la renda per càpita de la unitat familiar no superi les quantitats que s'especifiquen al punt
2.
No haver suspès cap assignatura, com tampoc no tenir més d'una qualificació "no presentat"
entre les convocatòries de juny i setembre del curs immediatament anterior.

2.

DE CARÀCTER ECONÒMIC
Poden tenir dret a la bonificació les famílies que no superin els llindars màxims de renda
següents:
- Renda per càpita fins a 240,40 €: Exempció de la taxa.
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- Renda per càpita entre 240,41 € i 433,45 €: Bonificació del 50% de la taxa.
Per renda per càpita s'entén la suma dels ingressos obtinguts pels diferents membres de la
unitat familiar de la qual forma part l'alumne en l'any anterior al curs per al qual es demana la
bonificació, dividida pel nombre de membres de la unitat familiar.

S'entén per unitat familiar totes les persones que convisquin en la mateixa adreça i tinguin un
lligam de consanguinitat o afinitat amb l'alumne fins a segon grau.
El total d'ingressos obtinguts s'ha de calcular sumant les bases liquidables regulars d'acord
amb les declaracions de l'IRPF de l'any anterior que hagin fet els membres de la unitat
familiar. En el supòsit que l'interessat o algun membre de la unitat familiar no estigui obligat a
presentar la declaració de l'IRPF, haurà de presentar una declaració jurada dels ingressos
percebuts l'any anterior.

3.

Els alumnes que reuneixin les condicions establertes en els punts 1 i 2 han d'indicar-ho en el
moment de la matriculació, i han d'adjuntar la documentació següent:
Fotocòpia del DNI/NIF de qui fa la sol.licitud i de tots els membres de la unitat familiar.
Fotocòpia de la declaració o declaracions de renda dels components de la unitat familiar o bé
justificant d'ingressos en el supòsit que no s'hagi de presentar, o la declaració jurada
esmentada.
Fotocòpia de sol·licitud d'ocupació de tots els components de la unitat familiar.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 32 REGULADORA DE LA TAXA
ENSENYAMENTS AL CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA

PER

ARTICLE 4
4.4. Els alumnes amb recursos econòmics insuficients o reduïts podran sol·licitar l'exempció o la
bonificació del 50% de la quota tributària corresponent, sempre que compleixin les condicions establertes
a l'annex d'aquesta ordenança.
Apartats 1, 2, 3 i 5 sense modificació.
ARTICLE
5
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents
Curs 2001/2002: S’aplicarà la tarifa corresponent a l'exercici 2001.
Curs 2002/2003: S’aplicarà la tarifa següent:
EPÍGRAF CONCEPTE

TARIFA (€)

1

Matrícula al centre (Es pagarà una única vegada)

127,00

2
2.1
2.2
2.3
2.4

INICIACIÓ I FORMACIÓ MUSICAL BÀSICA
Sensibilització I-II
Iniciació
Iniciació amb instrument
F.M. Bàsica I-II-III-IV

47,40
47,40
130,00
237,00
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2.5
2.6
2.7
2.8

F.M. Bàsica IV-A
F.M. Bàsica IV - B
Amb només llenguatge musical
Amb només instrument

209,00
46,20
40,70
117,00

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8

FORMACIÓ MUSICAL AVANÇADA
F.M.A. I-II-III-IV
Instrument
Llenguatge
Cant Coral
Con. Instrumental
M. Cambra
F.M.A. V i VI
Instrument
M. Cambra
Cant Coral
C. Instrumental
Harmonia
Història de la Música
Opt. Individual
Opt. Col·lectiva

153,00
128,00
42,00
46,20
128,00
128,00
153,00
42,00

4
4.1
4.2
4.3

ENSENYAMENT REGLAT
REGLAT I i II Curs complert
REGLAT III i IV Curs complert
REGLAT V i VI Curs complert

260,00
389,00
519,00

5
5.1
5.2

ENSENYAMENT LLIURE
Inscripció i matrícula al centre
Matrícula per assignatura

130,00
39,50

6
6.1

ALTRES
Trasllat expedient acadèmic

6.2

Prova de suficiència: s'abonarà l'import que correspongui al curs
complet més alt del que es demani la convalidació.

6.3

Prova d'accés a l'ensenyament de grau mitjà

7

Inscripcions dels participants al Premi de Música Ciutat de Manresa
2002

7.1
7.1.1
7.1.2
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.2
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.2

Piano
Categoria A
Categoria B
Música de cambra
Categoria A
Per cada grup inscrit
Per cada component del grup
Categoria B
Per cada grup inscrit
Per cada component del grup

153,00
128,00
42,00
46,20
128,00

5,95

64,00

32,80
22,70

32,80
6,60
22,70
6,60

Es deroguen els antics epígrafs 6, 7.1, 7.2 i 9, i es renumeren els antics epígrafs 7.3, 7.4, 7.5 i 8, que
passen a ser els nous epígrafs 6.1, 6.2, 6.3 i 7
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 33 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ
DE SERVEIS CULTURALS I ESPORTIUS
ARTICLE 4
4.1. Gaudiran d'una reducció del 85% de la tarifa les famílies amb dificultats econòmiques i socials, previ
informe dels serveis socials d'aquest Ajuntament.
Apartat 2 sense modificació.
ARTICLE 5
1.

La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:

EPÍGRAF CONCEPTE
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
4
4.1
4.2
5

Cursets de teatre.
Cursets mensuals:
Tarifa normal
Tarifa estudiant
Cursets quadrimestrals:
Tarifa normal
Tarifa estudiants
Cursets semestrals:
Tarifa normal
Tarifa estudiants
Escoles esportives.
Escola d'iniciació esportiva:
Activitats poliesportives 1 hores/setmana
Activitats poliesportives 2 hores/setmana
Activitats esportives 1,5 hores/ setmana
Activitats esportives 3 hores/ setmana
Activitats físiques per a adults
Classes manteniment de la condició física, aeròbic i tai-xí:
Activitats 1 hora setmana
Activitats 1,5 hores setmana
Activitats 2 hores setmana
Activitats 3 hores setmana
Cursets de natació
Curset de natació 1 hora/setmana. Nivell 0
Curset de natació 1 hora/setmana. Nivell 1
Activitats físiques per a la gent gran
Manteniment físic 1 hora/setmana
Manteniment físic 2 hores/setmana
Llar d’infants del XUP. Curs 2002/2003.
(Durant curs 2001/2002 s’aplica el preu de l'exercici 2001)
Quota mensual

TARIFA (€)

22,30
14,80
60,60
37,00
134,00
101,00

25,00
43,80
34,40
50,00

37,50
43,80
53,10
75,00
50,00
43,80
6,40
12,80

30,20

Es desglossa l'antic epígraf 2 en els nous epígrafs 2 i 3, i els antics epígrafs 3 i 4 passen a ser els nous
epígrafs 4 i 5.
Apartat 2 sense modificació
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 35, REGULADORA DE LA TAXA PER LES VISITES A
MUSEUS, EXPOSICIONS I ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS
ARTICLE 5
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:
Museu Comarcal

1,50 €

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 36, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ
DE SERVEIS VETERINARIS I LLUITA SANITÀRIA CONTRA LA RÀBIA

ARTICLE 5
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:
EPÍGRAF CONCEPTE
1
2
3
4

Inscripció, registre i placa de gossos
Dipòsit de gossos, per dia o fracció
Servei de donació d’animals
Servei de batuda i recollida d’animals de companyia

TARIFA (€)
8,00
9,20
26,60
137,00

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 37, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ
DE SERVEIS DE NETEJA
ARTICLE 5
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:
EPÍGRAF CONCEPTE
1
2
2.a)
2.b)
3
4

Neteja de carrers i vies particulars, per m2 de superfície
Neteja de pous morts:
Per desplaçament
Per m3. de deixalla
Neteja de solars privats, per m2
Vigilància especial de clavegueres particulars, per metre lineal o fracció
a l'any

TARIFA (€)
2,524161
71
86,008438
4,954834
10,158968

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 38, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ
DELS SERVEIS DE GUIES INFORMADORS TURÍSTICS LOCALS
ARTICLE 5
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:
Guia de visites turístiques a la ciutat, per persona i visita

1,50 €

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 39, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ
DE SERVEIS SOCIALS I RESIDÈNCIES MUNICIPALS
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ARTICLE 6
S'estableixen els costos següents per als diferents serveis:
SERVEI
1
2
3
4
5
6

COST TOTAL
Residència (€ / mes)
Centre de dia (€ / dia)
Assistència domiciliària (€ / hora)
Teleassistència (€ / mes)
Transports assistit (€ / mes / usuari)
Transports assistit (€ / mes / usuari desplaçat)
+ €/km

932,50
18,70
15,00
31,10
195,00
195,00
0,168283

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 41, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
DEL SANITARI PÚBLIC AUTOMÀTIC SITUAT A LA PLAÇA SANT DOMÈNEC

ARTICLE 5
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:
Per cada utilització

0,15 €

SEGON: Aprovar provisionalment les modificacions en la classificació fiscal dels carrers de la ciutat a
efectes de l’aplicació de les ordenances fiscals que tot seguit es relacionen:
Incorporació dels carrers omesos següents:
I

Categories
II
III

Passatge ANETO

3a 3a

3a

Plaça de la BALCONADA

1a 3a

2a

Passatge BERNAT OLLER

3a 3a

3a

Passatge de CATALUNYA

3a 3a

3a

Carrer del DOCTOR LLATJÓS

1a 3a

2a

Passatge de les ESCODINES

3a 3a

3a

Carrer de l'ESPÍGOL

3a 3a

3a

Carrer de la FARIGOLA

3a 3a

3a

Carrer del FONOLL

3a 3a

3a

Carrer del GINEBRÓ

3a 3a

3a

Carrer de JOAN BROSSA

3a 3a

3a

Plaça de JOAN FARRÉS

3a 3a

3a

Carrer de JOSEP GUITART

1a 3a

2a

Carrer de JOSEP MESTRES CABANES

1a 2a

1a

Carrer de JOSEP VIDAL

3a 3a

3a

Carrer de la MENTA

3a 3a

3a

Camí de RAJADELL

3a 3a

3a

RAVAL DEL MOIXERÓ

3a 3a

3a
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Carrer del ROMANÍ

3a 3a

3a

Passatge de SANT FRUITÓS DE BAGES

3a 3a

3a

Carrer de la SÀLVIA

3a 3a

3a

Modificació de la denominació dels trams de carrer següents:
Carrer del BRUC, entre JORBETES i LLUM

1a 2a

1a

Carrer de VILADORDIS, entre FRANCESC MACIÀ i SANT MAGÍ

1a 2a

1a

Carrer de VILADORDIS, entre VIDAL I BARRAQUER i FRANCESC MACIÀ 1a 2a
(DRETA)

1a

TERCER: Derogar les ordenances fiscals següents:
Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la taxa per inspecció de vehicles, calderes de vapor,
motors, transformadors, ascensors, muntacàrregues i altres eines o instal.lacions analògues i
d'establiments industrials i comercials
Ordenança fiscal núm. 27, reguladora de la taxa per aprofitament especial o utilització privativa
del domini públic, derivat de l'estacionament controlat de vehicles de tracció mecànica en
zones especials i determinades de la via pública.
Ordenança fiscal núm. 34, reguladora de la taxa per la prestació de serveis al Centre de
medicina esportiva
Ordenança fiscal núm. 40, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis de
subministrament d'aigua potable

QUART: Exposar al públic els acords precedents, juntament amb la nova redacció dels articles, al tauler
d'anuncis de l'Ajuntament, durant trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, el qual també es publicarà en un diari dels de
més difusió de la província. En aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi
les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut aquest període sense que s'hi hagi formulat cap
reclamació o al·legació, els acords adoptats restaran aprovats definitivament.

CINQUÈ: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la Província els
acords elevats a definitius i el text íntegre dels articles modificats i de les ordenances aprovades, que
entraran en vigor el dia primer de gener de 2002 i regiran mentre no s'acordi la seva modificació o
derogació.”

A continuació, el secretari dóna compte de les esmenes presentades, que,
transcrites, diuen el següent:
Esmena 1a. del GMPP:
“ Ordenança núm. 01 Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
Art. núm. 11 a), que continuï sent d’aplicació el coeficient del 0,97%
Ordenança núm. 02 Impost Vehicles de Tracció Mecànica
Art. núm. 5.1, a), b), c), d), e), que continuï sent d’aplicació l’Ordenança
Fiscal de l’any 2001.
Ordenança núm. 03 Impost de Construccions, Instal.lacions i Obres
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Art. núm. 4, que continuï sent d’aplicació Ordenança Fiscal de l’any 2000.
Annex 2 - tots els conceptes -, que continuï sent d’aplicació Ordenança
Fiscal de l’any 2001.
Ordenança núm. 10 Atorgament de Llicències Urbanístiques
Art. núm. 11.1, que continuï sent d’aplicació Ordenança Fiscal de l’any
2001.
Ordenança núm. 14 Taxa Cementiri Municipal
Art. núm. 6 - tots els conceptes -, que continuï sent d’aplicació
l’Ordenança Fiscal de l’any 2001.
Ordenança núm. 31 Taxa per Ensenyament a l’Escola Arts
Art. núm. 5, que continuï sent d’aplicació l’Ordenança Fiscal de l’any
2001.
Ordenança núm. 32 Taxa per Ensenyament al Conservatori Professional de
Música
Art. núm. 5, que continuï sent d’aplicació l’Ordenança Fiscal de l’any
2001.
Ordenança núm. 33 Taxa per Serveis Culturals i Esportius
Art. núm. 5.1.5 Llar d’Infants del XUP Curs 2002/2003, que continuï sent
d’aplicació l’Ordenança Fiscal de l’any 2001.”
Esmena 2a. del GMPP:
“ Ordenança núm. 11 Taxa per Llicència d’Obertura d’Establiments
Art. 09

Crear un setè punt en el que s’especifiqui que qualsevol
establiment de nova obertura en el Nucli Antic (Escodines-Vic
Remei-Barri Antic) gaudirà d’una reducció en les quotes que
correspongui en la seva activitat, del 95%.
Crear un vuitè punt en el que s’especifiqui que qualsevol
establiment de nova obertura en els Barris: La Balconada-La
Font dels Capellans-Viladordis-El Xup-Bda. Mion-Pujada RojaEls Comtals, gaudirà d'una reducció en les quotes que
correspongui en la seva activitat del 50%.”

Esmena 3a. del GMPP:
“ Ordenança núm. 15 Impost sobre Activitats Econòmiques
Art. 09.1

que continuï sent d’aplicació l’Ordenança Fiscal de l’any
2001.

Art. núm. 5-bis

Afegir un quart supòsit de reducció del 50% que en seran
beneficiàries les persones físiques o jurídiques que inicien
activitats empresarials o bé que ja han iniciat aquestes
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activitats en la nostra ciutat i que hagin creat per compte
aliena amb caràcter indefinit, no discontinu, un mínim de 02
llocs de treball i dels següents grups: Majors de 40 anys en
atur; Aturats de llarga durada; Persones discapacitades; i
Joves fins a 30 anys. Els quals durant el període de
reducció de la quota hauran de presentar la documentació
suficient i acreditativa anualment conforme gaudeixen dels
supòsits de la mateixa. I en tot cas, mai i per la suma de
conceptes de l’article 5-bis la reducció podrà superar el
95%.
Afegir un cinquè supòsit de reducció del 50% que serà en
motiu d’aquells que desenvolupant la seva activitat
econòmica presentin una auditoria d’estalvi energètic i/o un
pla de reducció del seu impacte mediambiental i/o utilitzin
energies renovables en el 25% del seu consum energètic
mínimament. I en tot cas, mai i per la suma de conceptes de
l’article 5-bis la reducció podrà superar el 95%.”
Esmena 1a. del GMCiU:
“Fixar el tipus de gravamen aplicable per al càlcul de l’Impost sobre Béns
Immobles de naturalesa urbana en el 0,907%.
Fixar el tipus de gravamen aplicable per al càlcul de l’Impost sobre Béns
Immobles de naturalesa rústica en el 0,476%.”
Esmena 2a. del GMCiU:
“Fixar el tipus de gravamen aplicable sobre l’Impost sobre Construccions,
Instal.lacions i Obres en el 2’68%.
Fixar el coeficient d’increment general sobre l’Impost d’Activitats Econòmiques
en l’1’47%.”
Esmena 3a. del GMCiU:
“Per a la taxa sobre la recollida d’escombraries, s’aplicarà un increment d’un
6’5%.”
Esmena 4a. del GMCiU:
“Per a totes aquestes ordenances fiscals esmentades en l’encapçalament,
s’aplicarà un increment del 2%.”
6.2

APROVAR PROVISIONALMENT L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DELS
ANNEXOS DE TARIFES A L’ORDENANÇA GENERAL REGULADORA
DELS PREUS PÚBLICS PER A L’EXERCICI DE 2002.
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El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 3
d’octubre del 2001, que, transcrit, diu el següent:
“Atès que per part dels Serveis Financers d'aquest Ajuntament s'ha procedit a
l'elaboració del projecte de modificació de l’annex de tarifes a l'Ordenança
General Reguladora dels Preus Públics que hauran de regir per l'exercici 2002.
Atès que les modificacions proposades es consideren necessàries per tal
d'anivellar la previsió d'ingressos i despeses del pressupost de l'exercici 2002.
Atesos els informes econòmics emesos per la Cap de Secció d'Hisenda.
El President de la Comissió Informativa i de Control d'Hisenda i Especial de
Comptes proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació dels annexos de tarifes a
l'Ordenança General reguladora dels preus públics que a continuació es
detallen:
1. PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS

1

Revista Còmic-7

1,70

2
2.a)
2.a) 1
2.a) 2
2.b)
2.b) 1
2.b) 2

Fotocòpies :
Foli i DINA 4
Una cara
Dues cares
DINA 3
Una cara
Dues cares

3

Plànol general de la ciutat

0,15
0,30
0,22
0,37
0,60

2. SERVEIS CULTURALS I ESPORTIUS
1
1.1
1.2

Colònies esportives :
Cada període d'una setmana
Jornada esportivo-recreativa (un dia)

2

Filmoteca de la
cinematogràfica:

2.1
2.2

Entrada ordinària
Entrada reduïda

Generalitat

de

49,54
15,00
Catalunya,

per

sessió
2,19
1,41

Gaudiran d’entrada gratuïta:
a) Les persones jubilades i pensionistes.
b) Les persones amb carnet d’atur.
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c) Els estudiants universitaris
3

Curs de costura

30,05

Les tarifes anteriors no inclouen el material o publicacions que puguin lliurar-se als assistents als cursets
colònies, els quals hauran d’abonar-se en funció dels preus públics o taxes que siguin d’aplicació.
Gaudiran d'una reducció del 85% de la tarifa les famílies amb dificultats econòmiques i socials, previ
informe dels serveis socials d'aquest Ajuntament.

4. AUTOFOTOCÒPIES
Biblioteca del Casino, per cada fotocòpia
Casal La Kampana, per cada fotocòpia

0,06 €
0,06 €

SEGON: Derogar l'annex 3 a l'ordenança, corresponent al preu públic per la prestació de serveis al
Mercat Municipal de Puigmercadal.
TERCER: Exposar al públic les modificacions precedents al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant
trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial
de la Província, el qual també es publicarà en un diari dels de més difusió de la província. En aquest
termini els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.
Transcorregut aquest període sense que s'hi hagi presentat cap reclamació o al·legació, els acords
adoptats restaran aprovats definitivament.
QUART: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la Província els
acords elevats a definitius i les tarifes modificades, les quals entraran en vigor el dia primer de gener de
2002 i regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.

CINQUÈ: Consignar en el Pressupost Municipal de l'exercici 2002 les dotacions oportunes per la
cobertura de la diferència resultant, en aquells casos que per raons socials, benèfiques, culturals i
d'interès públic, el rendiment de les tarifes dels preus públics no cobreixi el cost del servei o activitat de
que es tracti.”

El senyor Canongia i Gerona inicia la seva intervenció dient que aquestes són
les Ordenances de l’euro. És un canvi senzill de moneda, però que afectarà a
tothom directament.
Aquestes, són, doncs les primeres Ordenances Fiscals que s’expressaran en
euro, i això ha significat una certa complexitat en la seva elaboració. Per això,
vol agrair molt especialment als Serveis Financers i d’Informàtica de
l’Ajuntament l’esforç que han fet per poder-les tenir a punt, sense errors
materials, que s’hagin de corregir posteriorment.
La voluntat política de l'equip de govern és la revisió de les Ordenances en un
3,7 per 100, que és l’increment de l'IPC interanual entre el mes d’agost de l’any
passat i el d’aquest any, que és l’últim IPC actiu que ha conegut, des del dia
que es van poder elaborar aquestes ordenances.
Avui ja es disposa d’un de nou, que és el del mes de setembre, però no hi ha
hagut temps material de refer-lo.
L'equip de govern creu que aquest és un bon sistema i entén que, a partir
d’ara, hauria de ser una base per articular el treball de les revisions de les
Ordenances Fiscals, que és aplicar l'IPC interanual del mes d’agost.
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Aquest 3,7 per 100 no és del tot cert, perquè l’aplicació de l’euro fa variables
amunt i avall, respecte a aquest tema, que pot arribar al 4,01 i al 3,4. Els
diferents impostos i taxes, doncs, estan en aquesta “forquilla”.
El cas més significatiu, d’entre els impostos més importants, és el del 3,4 per
100 de l’IAE. La resta dels impostos importants estan situats als voltant del
3,70, 3,71 o 3,69, però l’únic que té un marge important és, com ja ha dit, el de
l’IAE, amb el 3,4.
També cal dir que, per corregir desviacions, que sumades, podrien representar
imports importants, quan s’ha de calcular un preu unitari, cosa que cal fer per
les coses que s’han d’aplicar a partir de preus unitaris, i fer la multiplicació de
diferents unitats, el preu de la taxa que es fixa està marcat amb sis decimals i,
quan es faci la suma definitiva per a la liquidació que cal presentar al
contribuent, s’arrodonirà a dos decimals.
Així doncs, la suma unitària es fa amb sis decimals per tal de poder arrodonir
millor la xifra i aconseguir així que aquesta, juntament amb la desviació, siguin
molt menors.
Es produeix, però, una excepció al 3,7 per 100 general, tal com es va anunciar
en el seu dia, corresponent a la recollida de les deixalles. En aquest cas,
s’aplica el 12,5 per 100.
A part d’això, hi ha una sèrie de derogacions de taxes. Respecte a la primera,
després d’un procés de converses amb el Gremi de la Construcció en relació
amb els seus impostos i a la seva relació fiscal amb l’Ajuntament de Manresa,
l'equip de govern ha considerat convenient acceptar algunes de les
reivindicacions i peticions del Gremi. Dues d’elles són una mica significatives,
una fa referència a la taxa sobre el dret de vol de les grues sobre la via pública,
que no s’ha de confondre amb l’ocupació de la via pública, que quedarà
derogada.
Quant a la segona reivindicació, quan coincideixi l’ocupació de la via pública i el
dret de vol, per mesures de seguretat de l’obra, només s’aplicarà la taxa
d’ocupació de la via pública.
L'equip de govern considera que l’Ajuntament de Manresa, com a
Administració, ha de facilitar que es compleixi la llei, i, com és sabut, la Llei
sobre riscos laborals en el camp de la construcció és força severa i, per tant,
l’Ajuntament ha d’intentar facilitar al màxim el seu compliment per part dels
privats. Per això entén que és bo aplicar la mesura que ha explicat respecte a
la taxa sobre la via pública.
S’han retirat dues taxes més, perquè han quedat totalment obsoletes, la
primera de les quals és la corresponent a la inspecció de motors i balances,
que és una antiga reminiscència del passat, que encara existia, però que
actualment ja no es fa servir, no és l’Ajuntament de Manresa qui fa aquestes
inspeccions, sinó altres entitats col·laboradores de l'Administració.
La segona taxa que tampoc té cap sentit és una que hi figurava perquè havia
perdurat al llarg de la història, que és la corresponent al camp de futbol de Les
Cots. No hi ha cap camp de futbol de barri que tingui preu públic ni taxa per
l’ocupació de la via pública. Així doncs, aquesta taxa no tenia cap sentit i, per
tant, no es cobrava.
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N’hi ha tres més que també s’han derogat, perquè han passat a ser preus
privats: una és el cas de la zona blava, una altra és la corresponent a la tarifa
de l’aigua, i la darrera és la del Centre de Medicina de l’Esport. Les dues
primeres ja ho eren, però la tercera s’havia incorporat en aquest exercici i ha
quedat derogada definitivament.
Per últim, també s’ha retirat la taxa sobre la utilització del Mercat de
Puigmercadal, donat que actualment està sotmès a concessió administrativa i,
per tant, no és un preu públic.
S’han actualitzat un seguit d’Ordenances, com a conseqüència de les
converses mantingudes amb el Gremi dels Constructors, que ha esmentat
anteriorment. Una d’elles fa referència als contenidors a la via pública, respecte
els quals, com és sabut, l’Ajuntament va aprovar recentment l’Ordenança sobre
gestió de les runes, que obliga els constructors a disposar de tres contenidors
diferents: un per dipositar el ferro, un altre per a la fusta, i un tercer per als
residus propis de la construcció, com són els totxos, etc. Això triplica el cost i,
per tant, en els casos de grans enderrocs, que durin més de deu dies, es
rebaixarà el preu de forma que només es cobrarà un contenidor.
Es tracta d’una qüestió lògica, i, si l’Ajuntament aprova Ordenances, ha de
facilitar que es puguin complir.
Hi ha hagut un altre tema important per a l'equip de govern, consistent en
definir millor els criteris de les bonificacions en la matriculació d’alumnes, tant a
l’Escola d’Art, com al Conservatori de Música. En aquest cas, i fins i tot en les
dels serveis socials, també es fa referència a un informe preceptiu dels serveis
municipals, cosa que abans ja es feia servir, però no estava reglamentat així.
Per tant, ara s’ha fet constar.
Per últim, una altra qüestió important que es preveu en les Ordenances és
l’actualització del carrerer, no perquè hagi variat molt, sinó perquè s’han produït
importants incorporacions al barri dels Comtals, on s’ha donat nom als carrers
del barri; i modificacions de carrers a les Bases de Manresa; així com la
designació de nom a algun xamfrà.
S’ha realitzat, doncs, una revisió a fons del carrerer de la ciutat per evitar cap
descuit, que espera que no s’hagi produït.
Aquestes Ordenances, en el seu conjunt, són les necessàries per a la ciutat.
No són moltes ni poques, sinó les necessàries en la seva justa mesura. El
poder adquisitiu de l’Ajuntament continua essent unitàriament el mateix. El 3,7
per 100, és la inflació real del dia en què es van redactar les Ordenances. Tots
són conscients que la inflació en el món dels serveis, dins del qual es mou
l’Ajuntament, és molt més elevada que la inflació general, però considera que
aquest no és el camí, sinó que el camí per preparar bé el futur i disposar d’unes
finances municipals en condicions d’afrontar els reptes del futur, és seguir amb
rescissions sostingudes del poder adquisitiu de l’Ajuntament com a institució.
Es pot estar més o menys d’acord amb això, i entén que a ningú li agradi pagar,
però també cal ser conscients que els serveis que es reben tenen un cost, els
quals, per sort o per desgràcia de tots, es revaloren constantment. Si no
s’actualitzen les Ordenances fiscals, que són els ingressos de l’Ajuntament,
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aquesta Administració entraria en crisi amb molta rapidesa, o amb més crisi de
la que podria ser previsible, la qual cosa no li sembla correcta.
Per això, l'equip de govern creu que el 3,7 per 100 és el necessari actualment
per a la ciutat. No és cap increment fora del normal, entenent que, si les coses
costen un 4, un 3,9 o un 3,8 per 100 més que els ingressos, el 3,7 per 100
calculat per l’Ajuntament és el més normal i el més legítim i no creu que ningú
se n’hagi d’espantar.
Demana el vot afirmatiu als dictàmens, malgrat ser conscient que és difícil que
l’oposició voti favorablement les Ordenances, però està convençut que, si
l’oposició actua en conseqüència, ho farà.
El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i diu que el GMPP ha considerat
convenient, ja prèviament al Ple, presentar esmenes al dictamen sobre les
Ordenances Fiscals.
Al GMPP li agradaria que a l’Ajuntament hi haguessin uns paràmetres una mica
més adequats i ajustats a la realitat del nostre entorn i dels serveis que ofereix
aquesta Administració, i, per sobre de tot i fonamentalment, per intentar, tal
com es reflecteix en les esmenes que ha presentat, aportar un seguit de petites
eines, ja que sempre s’ha dit que els ajuntaments no poden fer mai res.
En la seva primera intervenció d’aquesta legislatura, un dels aspectes respecte
el qual va insistir més, va ser que el GMPP intentaria aportar el màxim
d’iniciatives possibles, perquè aquest Ajuntament intentés contribuir amb el seu
gra de sorra, en el difícil món laboral, així com en l’impacte de l’atur, amb tot el
que això comporta.
El GMPP sempre ha insistit en aquest aspecte, unes vegades amb més sort
que d’altres i les esmenes que ha presentat en aquest Ple respecte el dictamen
de les Ordenances Fiscals van en aquesta línia.
El senyor Canongia ha dit que els impostos poden ser més o menys justos i
que a ningú li agrada pagar, però ell considera que no es tracta de si són justos
o no, ni tampoc de si agrada o no pagar, ja que aquest és un criteri vàlid potser
fa deu anys.
En qualsevol cas, al 2001 als ciutadans i ciutadanes no els sap greu pagar, es
paga el que s’ha de pagar, però cal que hi hagi uns serveis adequats, que
s’ajustin a la realitat i a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes.
El que sap greu als manresans, no és haver de pagar, sinó el fet de no veure
reflectit un resultat objectiu i suficient que els satisfaci, en relació amb els diners
que aporten a les arques municipals. S’està referint a qüestions bàsiques i
fonamentals, com són la neteja, la via pública i el mobiliari urbà, que són
elements respecte els quals els ciutadans que passegen pels carrers i que
viuen i trepitgen la ciutat, s’adonen que no es fa pràcticament res a Manresa.
No es veuen els resultats del que es paga.
Aquest és, doncs, el sentiment que es viu fonamentalment al carrer. Aquesta
sensació és molt negativa i l'equip de govern és l’únic que pot trencar aquesta
dinàmica, ja que per a això està governant.
L'equip de govern diu que s’aplicarà un increment del 3,7 per 100, d’acord amb
el càlcul que ha fet sobre l'IPC, comptat des del mes d’agost del 2000 fins el del
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2001, excepte les escombraries, que augmentaran en un 12,5 per 100, com a
conseqüència del compromís adquirit fa dos anys. Però la impressió que dóna
l'equip de govern amb aquest increment, amb independència dels criteris
subjectius en els que hi poden entrar després, és que l’Ajuntament té unes
bases, recapta, paga i va fent.
Suposa que l’estructura econòmica i financera de l’Ajuntament és prou
important, com perquè no es tracti només de fer la conversió a l’euro, i els
paràmetres de cada un dels regidors que tenen responsabilitats de govern han
de ser alguna cosa més que dir que ara s’augmentaran els serveis en el
percentatge corresponent a l'IPC i, per no perdre pistonada i una redistribució
en el moment de fer el Pressupost, com a mínim, que hi hagi els mateixos
ingressos.
Aquesta és la sensació que dóna i, quan, d’entrada, l'equip de govern es
presenta a la premsa dient que aplicarà aquest increment i avança que hi haurà
uns pressupostos difícils de cara a l’any vinent, perquè les perspectives de futur
no es veuen clares, el GMPP té la sensació que l'equip de govern té una bola
màgica i, per tant, sap el que passarà.
Al marge, però, de la intuïció que es pugui tenir sobre el que passarà en un
futur proper, el que més sorprèn al GMPP i el fa preguntar-se què li passa a
l'equip de govern que, estant composat per quinze persones, hauria de ser
capaç de “tibar del carro” sense dificultat, és el fet que digui que el Pressupost
de l’any que ve es presenta difícil. Això el fa preguntar-se on és la il.lusió que
hauria d’impulsar l'equip de govern a agafar prou trempera per afrontar l’any
que ve la tasca de tirar endavant la ciutat, amb il.lusió.
Quan el mateix equip de govern es planteja el futur com a negatiu, pensant que
els pressupostos seran difícils i aplicant un increment del 3,7 per 100,
corresponent a l'IPC interanual, donat que es reduiran els ingressos, sense
esperar el corresponent al mes de setembre, malgrat que aquest hagi baixat, si
no ho ha llegit malament, sembla que els projectes de futur de l'equip de
govern passin per dir que, com que la perspectiva de futur és negativa i no es
pot ni es vol perdre cap mena de poder adquisitiu (dit entre cometes), s’intenta
ingressar el que es rebaixaria o el que s’hauria obtingut amb l’aplicació d’un
augment normal, a fi de mantenir el nivell d’ingressos i continuar afrontant amb
èxit la ciutat.
Així doncs, insisteix, aquest és el sentiment que l'equip de govern ha provocat
en l’opinió pública i el GMPP ha presentat les esmenes perquè considera que,
precisament davant d’aquesta perspectiva de futur incert, cal intentar aportar
algun element per revitalitzar l’àrea d’influència de l’Ajuntament, per intentar
evitar que es produeixin situacions com l’atur, o almenys, per poder tenir una
excusa (si se li permet l’expressió) per poder afirmar que s’està fent alguna
cosa, i perquè el sentiment negatiu que hi ha respecte el futur no augmenti.
Perquè això no es produeixi, el GMPP està posant quelcom per la seva part,
però l'equip de govern no ho fa, potser per evitar que això funcioni i es deixi de
recaptar.
El GMPP proposa, en una de les seves esmenes, la modificació de Ordenança
Fiscal número 11, corresponent a la taxa per llicència d’obertura d’establiments,
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en el sentit que, a l’article 9, que no té res a veure amb l’increment de les
Ordenances que aplicarà l'equip de govern, es creïn dos punts més, que
estableixin bonificacions. Amb un d’ells, es pretenia crear una sèrie d’inèrcies al
nucli antic, en concret, a les Escodines, Vic-Remei i Barri Antic, respecte a
l’obertura de nous establiments.
Com és sabut, qualsevol nou establiment de la ciutat, es beneficia del 50 per
100 de bonificació en l’IAE, però també és cert que els seus titulars han de
pagar la taxa corresponent a la llicència d’obertura de l’establiment.
Si es pretén realment potenciar el comerç en aquesta àrea i tots coincideixen
en la necessitat de revitalitzar el nucli, tenint en compte que un dels elements
fonamentals necessaris per a aquesta revitalització és el comerç, cal intentar
que s’obrin nous establiments en aquest sector, cosa que es pot aconseguir
amb una reducció de la quota del 95 per 100.
Es tracta d’una àrea molt concreta on cal incidir.
Quant als sectors que s’han anomenat com a barris perifèrics, que són el nucli
format per barris que estan disgregats del que es denomina, per antonomàsia,
nucli comercial de la nostra ciutat, cal que obtinguin una mica de suport, perquè
aquells barris també precisen una revitalització comercial.
Per això, el GMPP demana l’aplicació del 50 per 100 de descompte.
Seguint amb aquesta línia d’actuació i amb la intenció que disminueixi l’atur a la
nostra ciutat, així com aportar tot el que sigui possible, en cas que es produeixi
una situació negativa, el GMPP demana, respecte l’Impost sobre Activitats
Econòmiques, dos aspectes: per una banda, que sigui d’aplicació la mateixa
Ordenança Fiscal que l’existent per al 2001, pel que fa al seu coeficient, és a
dir, que no hi hagi increment.
Per una altra banda, que s’afegeixin a l’article 5-bis de l’Ordenança dos
supòsits referents a bonificacions, el primer dels quals estaria destinat a les
persones que obrin un establiment o iniciïn una activitat empresarial, així com a
aquells que ja tinguin una activitat i que creïn un mínim de dos llocs de treball
per compte aliè amb caràcter indefinit, no discontinu, destinats sobretot als
grups socials més afectats, que són els de les persones majors de 40 anys en
situació d’atur, aturats de llarga durada, persones discapacitades i joves de fins
a 30 anys d’edat, amb independència del seu sexe.
En aquests casos s’aplicaria la reducció del 50 per 100 sobre la quota de
l’Impost, sempre que s’acrediti suficientment que aquest personal està
contractat.
El segon supòsit, consistent també en l’aplicació del 50 per 100 de reducció,
està destinat al desenvolupament de l’Agenda 21 i del que representaria
l’estalvi de consum energètic, a través de mesures i elements que ja existeixen
en aquest moment al mercat, que fessin efectiva una reducció del consum
energètic en un 25 per 100, a través d’una auditoria.
Aquesta reducció no superaria en cap cas el 95 per 100, perquè l'equip de
govern sap tant bé com el GMPP que l’obertura d’una nova activitat a la nostra
ciutat es bonifica ja en aquest moment amb un 50 per 100 de la quota, durant
els primers cinc anys.
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Amb aquestes esmenes, el GMPP pretén aportar el seu gra de sorra i és
conscient que no podrà mai dir, ni vol fer-ho, que a causa d’això, s’estan
perdent llocs de treball a Manresa, però el que sí és cert, és que l'Administració
té el deure d’intentar fer alguna cosa més que esperar que ho solucioni una
Administració superior.
En atenció a les famílies que viuen en aquesta ciutat i que fan ús d’un seguit de
serveis públics que ofereix aquesta Administració, el GMPP proposava que es
deixés igual que fins ara la quota corresponent a la taxa per la llar d’infants del
Xup, el Conservatori professional de música i l’Escola d’Art. Així, s’incentivaria
l’element cultural, pel que fa al Conservatori i l’Escola d’Art, i, alhora,
s’intentaria que no augmentés la quota en l’equipament del Xup, que és una
necessitat i que no hi és per caprici, tenint en compte el poder adquisitiu
existent, que és conegut per tots.
El GMPP té en compte també els elements familiars, que són aquells que
afecten directament o indirectament els ciutadans i ciutadanes de Manresa,
independentment del sector on visquin. L’Impost sobre vehicles de tracció
mecànica i l’Impost sobre béns immobles (IBI) són dos casos inclosos en
aquest apartat.
Respecte el primer, tenint en compte l’argument de l'equip de govern segons el
qual el futur no serà gaire bo, creu que no es pot incrementar encara més un
servei a les famílies d’aquesta ciutat, sobretot tenint en compte que els
ciutadans tenen la impressió que, malgrat pagar l’import que els correspon, el
carrer està ple de sotracs i no es pot aparcar. Per tant, creu que, com a mínim,
s’hauria d’evitar incrementar aquest impost.
El més preocupant, però, per al GMPP és l’IBI, respecte el qual, l'equip de
govern sap perfectament que fa cinc anys, aproximadament, es va fer una
revisió del Cadastre, que es va extrapolar a deu anys vista i es tracta d’un
increment del 10 per 100. No es va fer així perquè l'equip de govern ho
volgués, sinó perquè era una responsabilitat que assumiria Hisenda, i l'equip de
govern s’hi va acollir. A més, va adquirir el compromís públic que, mentre hi
hagués l’aplicació d’aquest increment, no es retocaria mai el coeficient de l’IBI.
Per a l'equip de govern, el temps passa molt ràpidament, ja que ha
transcorregut tot el temps corresponent a l’aplicació del coeficient del 10 per
100 anual, com si ja haguessin passat els deu anys.
Per al GMPP, han transcorregut sis anys. Per tant, un cop més, l'equip de
govern està trencant una promesa pública, com si no passés res, i no només
aplica un augment del 3,7 per 100, sinó que ho fa d’aquest percentatge, més el
10 per 100.
Per acabar, vol fer referència també als elements que el GMPP considera
fonamentals per al desenvolupament econòmic d’aquesta ciutat. Es refereix a
l’impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres (ICIO), i a l’atorgament de
llicències urbanístiques.
És cert que, si hi ha moviment econòmic i tot va bé, es demanen llicències i tot
va funcionant, però, continuant amb l’argument que el futur és incert, creu que
no es pot “fustigar” encara més la inversió immobiliària a la nostra ciutat.
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És conscient que, per moltes explicacions que hi doni respecte a les esmenes
presentades pel GMPP, l'equip de govern tirarà pel dret i tant li fa. Però creu
que, si realment han de venir temps tan dolents, les Administracions han
d’intentar alliberar la pressió fiscal dels seus ciutadans. Això només
s’aconsegueix no aplicant cap increment o oferint altres alternatives de
creixement econòmic a la nostra ciutat.
El GMPP ha ofert a l'equip de govern aquestes possibilitats, és a dir, no
incrementar la pressió fiscal sobre les famílies, especialment en aquelles
qüestions que les afecten directament, i podria parlar de la taxa per
escombraries, però no ho fa, sinó que, des de l’estricta responsabilitat que té el
GMPP com a grup municipal, proposa que s’apliqui la mínima pressió fiscal
possible sobre les famílies i que es donin eines de desenvolupament econòmic
a la nostra ciutat, que generin, per sí mateixes, molt més moviment i ingressos.
És conscient que l'equip de govern no comparteix aquesta teoria i no l’ha entès
mai, però curiosament i afortunadament, des de l’any 1996, si més no, el
GMPP l’està demostrant, any rere any.
Per això, demana a l'equip de govern que reconsideri i accepti les esmenes
presentades pel GMPP, que suposa que acceptarà, ja que el portaveu de
l'equip de govern no n’ha fet esment.
D’aquesta manera, els quinze membres actuals o els disset que podrien arribar
a ser, podran afrontar el futur amb una mica més d’alegria.
El senyor de Puig i Viladrich pren la paraula i diu que ha quedat una mica
fora de situació, ja que, quan s’intenta aprovar unes Ordenances Fiscals,
respecte a les quals l'equip de govern té la seguretat absoluta que s’aprovaran,
la qual cosa li dóna una gran tranquil.litat, no sap si d’esperit, però sí de vots, li
hauria agradat que s’expliquessin les raons per aplicar el 3,7 per 100
d’increment sobre les Ordenances Fiscals, com són ara que l’Ajuntament
necessita aquests diners per fer tot un seguit de coses, perquè el percentatge
de creixement previst i el cobrament de tota una sèrie d’Ordenances previst
corresponen a aquest 3,7 per 100, perquè l'equip de govern veu que aquesta
és la situació i, per tant, justifica l’aplicació d’aquest percentatge.
Suposa que el senyor Canongia ho farà, perquè, si no, la seva exposició
quedaria molt trista.
No ha sentit aquesta exposició, sinó que el regidor d’Hisenda només n’ha fet
una referència genèrica, dient que el percentatge correspon a l’IPC interanual.
Creu que una proposta d’aprovació d’Ordenances Fiscals d’aquest nivell mereix
una mica més d’esforç d’explicació, sobretot, des del punt de vista de criteri
polític.
Hi ha dues coses que li han quedat gravades: per una banda, la denominació
de les “Ordenances de l’euro”. Està espantat només de pensar el que pensaran
els manresans de l’euro, amb aquestes Ordenances, ja que segur que en
tindran un mal record.
Per una altra banda, no creu que s’aprovin les Ordenances de la ciutat, sinó les
de l'equip de govern. En el mateix sentit, considera que aquestes Ordenances
no són les que convenen a la ciutat, sinó a l'equip de govern de l’Ajuntament de
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Manresa en aquest moment, per raons que potser són difícils d’entendre o de
justificar. Una d’aquestes raons és la importància de mantenir l’equilibri dins de
l'equip de govern.
L’opinió del GMCiU, que coincideix amb la manifestada per diferents sectors de
la ciutat, és que l’augment que l'equip de govern proposa per a les Ordenances
Fiscals va en contra de la corrent general.
En aquest sentit, en aquest moment d’incertesa, a Europa s’està dient que és
bo que no s’incrementin els interessos bancaris, però també ho és que no
s’augmentin els impostos de les Administracions.
França, on governa el partit dels socialistes, com a Manresa, s’ha manifestat
claríssimament en aquest sentit.
Per això, el GMCiU considera que l’increment que proposa l'equip de govern
per a les Ordenances Fiscals comportarà, en certa manera, empobrir una mica
més les manresanes i els manresans, de manera que per al proper any, tindran
menys poder adquisitiu com a conseqüència d’aquestes Ordenances Fiscals.
Si s’estan controlant els salaris, augmentant-los només en un 2 per 100, i
l'equip de govern incrementa les Ordenances Fiscals en un 3,7 per 100, només
cal fer la resta corresponent per veure la quantitat de funcionaris de
l'Administració pública que experimentaran en els seus sous un increment del 2
per 100, mentre que s’aplicarà en els seus impostos un 3,7 per 100 d’augment.
El senyor Canongia ha intentat justificar aquest increment només en un
moment determinat, dient que era per millorar els serveis. Espera que els
manresans i les manresanes tinguin aquesta sensació, perquè, avui per avui,
encara costa veure alguns serveis millorats. Els serveis de neteja, els
corresponents a les situacions de sorolls, de seguretat, i de manteniment a la
via pública, en són alguns exemples. Encara hi ha, doncs, moltes mancances
quant a aquests aspectes.
Per això, el GMCiU creu que l'equip de govern hauria de reflexionar respecte a
les Ordenances Fiscals que proposa aprovar avui, perquè l'equip de govern ha
creat la tradició d’explicar les veritats a mitges. En concret, l’alcalde fa aquestes
explicacions a mitges quan manifesta, en roda de premsa, que les Ordenances
Fiscals augmentaran en un 3,7 per 100, aproximadament.
Estudiades les Ordenances Fiscals al detall, s’observa que hi ha conceptes,
com és ara el de l’IBI, que experimenta un increment superior al 8 per 100, ja
que s’està aplicant de forma acumulada i, per tant, dóna un resultat del 8,16 per
100.
Abans ha oblidat fer referència a un aspecte que va exposar l’any passat i que
ara recordarà: què diferent parlen els membres de l'equip de govern quan
ocupen el govern municipal respecte a quan són a l’oposició!
Malgrat això, continuarà parlant de l’època durant la qual l'equip de govern ha
governat: en el Ple d’octubre de l’any 1997, en l’explicació de l’Ordenança
Fiscal número 1, reguladora de l’Impost sobre béns immobles, el regidor que
presentava el dictamen va dir: “... pel que fa a l’IBI de naturalesa urbana, no
experimentarà modificació del tipus que segueix en el 0,92% sobre la base
liquidable, ja que aquest impost ve directament relacionat amb la revisió
cadastral, al variar, conseqüentment, el valor cadastral del bé immoble.” Una
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mica més endavant, el mateix regidor afegia el següent: “Pel que fa a la
variació dels valors cadastrals, el total s’incrementa en un 47,20%; amb la
prevenció de l’aplicació del Reial Decret Llei...”
L’any 1998, quan l'equip de govern va aprovar les Ordenances Fiscals per a
l’exercici 1999 (que va ser any electoral, durant el qual se solen fer miracles), el
mateix regidor va dir: “...amb la pretensió de reduir el seu impacte de pressió
fiscal, es proposa reduir el tipus impositiu de l’IBI urbà en 1,5 punts, passant,
d’aquesta manera, del tipus del 0,920 al 0,907 pel que fa a l’any 1999.”
És curiós que passin aquestes coses l’any 1999 i ara, quan s’està entrant en
una situació d’incertesa, no se sigui capaç de mantenir, almenys, el mateix
tipus impositiu, i, en el cas de la producció d’un creixement de l’IBI del 4 i
escaig, no aplicar-hi el 3,75 o el 3,76 per 100.
Per això, el GMCiU ha presentat un seguit d’esmenes, la primera de les quals
fa referència a la qüestió de l’IBI, respecte el qual, demana que es mantingui el
0,907 per 100, i el 0,476 per 100, pel que fa als béns de naturalesa rústica.
Ho justifica només per a aquest concepte, perquè entén que es produeix un
augment abusiu de l’IBI sobre els ciutadà, que representa, en molts casos, el
8,16 per 100, que és un augment molt important.
En una altra de les seves esmenes, el GMPP proposa que la taxa sobre la
recollida d’escombraries s’incrementi en un 6,5 per 100.
Ha llegit a la premsa que és una incongruència aprovar un nou pla de recollida
d’escombraries i demanar tan sols un augment del 6,5 per 100. Respecte a
això, ha de dir que l'equip de govern és el més incongruent, perquè el GMCiU
ha fet alguns càlculs, que han donat el resultat següent: es produeix un benefici
aproximat de 12 milions de pessetes de l’any passat sobre les deixalles. Per
donar informació a la ciutat sobre el tema de les deixalles i la incorporació del
nou sistema, el cost aproximat de la publicitat és de 22 milions de pessetes, si
no es va informar malament a la Comissió informativa.
Hi ha una altra sèrie de diners, que no es podrien treure tots, però hi ha una
part per implementació de costos d’òrgans de govern.
Això suma un import aproximat de 40 milions de pessetes sobre un total del
tema de les deixalles d’aproximadament 457 milions de pessetes, que
correspon al total dels costos. Reduït a diners, podria representar gairebé un
8,5 per 100. El GMCiU no baixa a aquest 8,5 per 100, sinó només 6 punts i, per
això, deixa el 6,5 per 100, ja que, per una altra banda, l'equip de govern fa una
previsió d’un dèficit de 18 milions de pessetes per a l’any que ve.
Algú pot preguntar-li perquè posa aquests 22 milions de pessetes. Ja ho va
respondre, però sembla que hi ha algú que no s’ho acaba de creure. L'equip de
govern va negociar, de forma molt ràpida, tot el tema de la recollida de
deixalles i creu que hauria sigut bo plantejat amb més temps i amb uns criteris
diferents, que tot el que representen les despeses d’implementació de la nova
recollida a la ciutat, hagués anat a càrrec de la concessionària. Quan les coses
es fan de pressa, els costos són més grans.
En l’última esmena presentada pel GMCiU, es proposa que es mantingui l’ICIO
igual que el del 2001, i que s’apliqui un increment 0 en l’Impost sobre Activitats
Econòmiques (IAE).
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Així mateix, el GMCiU considera que s’hauria d’aplicar un augment del 2 per
100 en tot un conjunt d’Ordenances, perquè entén que els Pressupostos de
l’Estat i de la Generalitat de Catalunya no podran anar molt per sobre d’aquests
creixements, ja que, de moment, està clar que els increments salarials s’estan
tancant amb aquest 2 per 100.
Per aquestes raons, el GMCiU considera que l'equip de govern hauria de fer un
esforç pel que fa a la recaptació en aquesta ciutat i no aplicar tanta pressió,
perquè, sens dubte, els qui segueixen creant riquesa i llocs de treball no són
les Administracions, sinó la societat civil, és a dir, les empreses.
L'Administració ha de disposar de recursos per oferir serveis, però no pot
“munyir tant la vaca”.
Acaba la seva intervenció plantejant el prec següent: les esmenes del GMPP
les hi han donat ara i també troba molt estrany que les del GMCiU encara no
hagin arribat a la premsa. El GMCiU sempre havia entès que tota la
documentació del Ple era responsabilitat de Presidència i de l'equip de govern,
i li agradaria que això no tornés a passar, perquè té la sensació que algú s’ha
despistat.
L'alcalde diu al senyor de Puig que espera que la informació arribi a la premsa
i li demana que no vegi cap mala fe en aquesta qüestió. Tampoc té gaire clar
que aquesta sigui una funció de l'equip de govern, però probablement, de
forma tradicional, és així. En qualsevol cas, ho comprovarà.
El senyor Canongia i Gerona es manifesta sobre la mateixa qüestió dient que
ell també ha vist les esmenes un parell d’hores abans de començar el Ple. Ho
diu perquè sembla que el GMCiU tingui algun problema, però ara no encetarà
cap discussió al respecte, perquè no és el que toca fer en aquest moment, sinó
que cal parlar de les Ordenances Fiscals.
Agraeix les intervencions dels dos grups de l’oposició pel seu to i perquè veu
que no han sabut trobar cap argument de desmentir. Evidentment, quan es
manté la pressió fiscal, no s’estan incrementant els impostos. Per tant, l'equip
de govern ja està complint els preceptes que s’han comentat.
Per una altra banda, és evident que els ajuntaments, com a Administració local,
tenen les finances molt limitades en tots els aspectes. La seva capacitat de
maniobra és molt menor que la de qualsevol altra Administració.
Ho diu per emmarcar el debat en els seus justos termes.
La intervenció del GMPP, deixant al marge de les esmenes presentades, s’ha
centrat bàsicament en la seva dificultat de saber si la proposta de revisió
d’Ordenances Fiscals és justa o injusta, perquè no té coneixement dels
conceptes en els que l'equip de govern té intenció de gastar els diners de
l’Ajuntament.
L’argumentació del senyor Javaloyes és que els ciutadans no estan contents
amb els serveis que reben i, per tant, faltes coses.
Efectivament, té raó, el debat d’Ordenances en un ajuntament és una mica
complex, perquè es parla sobre el futur, però en eteri. Per tant, el debat real és
el pressupostari, en el qual, un cop aprovades les Ordenances Fiscals, es veu
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quin és el seu reflex, quina és la voluntat política que hi ha al darrere, i què és
pensa fer amb el que s’ingressa.
Evidentment, la llei obliga als ajuntaments a aprovar provisionalment les
Ordenances Fiscals el mes d’octubre, per poder-ho fer definitivament abans de
l’1 de gener de l’exercici pressupostari següent. Per anar bé, s’haurien
d’aprovar els Pressupostos al mes d’octubre, perquè tothom disposés del
quadre conjunt clavat. Evidentment, això no pot ser, i es compromet
personalment a fer l’esforç d’avançar el màxim possible l’aprovació dels
Pressupostos, sense esperar fins a l’última setmana de desembre, com és
tradició en totes les Administracions que aconsegueixen tancar-los abans de
l’exercici següent.
El cert és que avui els Pressupostos no són sobre la taula, però pot avançar
algunes dades. En neteja viària (que no és la recollida), es produeix un
increment superior als 100 milions de pessetes. També hi ha un tema de llars
d’infants, que tots han votat en aquest Ple, respecte el qual, fet i debatut, per a
l’exercici vinent es produirà un augment per sobre dels 20 milions de pessetes.
Hi ha una ampliació de concessió de jardineria, coneguda per tots, destinada a
les noves urbanitzacions. I, així, podria seguir parlant de tot un seguit
d’ampliacions. Això ja es farà durant el debat pressupostari, però, ho ha
explicat perquè es tingui una idea del marc referencial on van a parar els diners
amb serveis de més, que abans no es donaven.
El senyor Javaloyes ha dit que té la sensació que l'equip de govern té una bola
màgica per predir el futur. No és així, però sí pot preveure el que pot passar
durant els propers dotze mesos, tenint, com a referència el que ha passat
durant els darrers sis mesos.
Evidentment, l'equip de govern no pot preveure fets com els produïts durant el
mes de setembre, els quals, evidentment, condicionen moltes coses en aquest
moment i potser encara ho farà més d’aquí a sis mesos. Moltes coses que avui
es diuen amb molta alegria, potser després resultarà que es refaran, però
d’això ja es parlarà en el futur, quan arribin.
Respecte a l’afirmació que a l'equip de govern li falta trempera, pot assegurar al
senyor Javaloyes que l'equip de govern té tota la trempera i més il.lusió que
mai.
El senyor de Puig ha dit, en un moment determinat, que semblava que
aquestes Ordenances Fiscals pretenien mantenir l’equilibri dins de l'equip de
govern. No es tracta d’una qüestió d’equilibri, hi ha molta voluntat i pot garantir
que si fos per voluntat dels regidors, de les coses que volen fer i que, a partir
d'aquestes Ordenances, hauran de deixar de fer, potser estarien parlant
d’increments que quedarien fora dels paràmetres de l'equip de govern. Per tant,
aquest no és el tema, sinó que la qüestió és dir que aquest serà l’increment que
s’aplicarà als serveis que s’han ofert, i els nous ja s’assumiran.
El GMPP ha presentat tres esmenes, una de les quals fa referència a la taxa
per llicència d’obertura d’establiments. La regidoria de Promoció Econòmica té
la voluntat d’entrar en aquesta via, però no amb l’exempció fiscal, sinó amb
l’atorgament d’ajuts puntuals i concretes a sectors determinats i concrets, per
noves implantacions comercials.
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Aquest és un projecte inclòs en el PAM, que es veurà reflectit en els propers
Pressupostos. Serà una línia d’ajuts per incentivar aquesta qüestió. Ignora, en
aquest moment, si serà igual a la taxa, però existeix aquesta voluntat d’atorgar
ajuts.
Per tant, no cal fer la reducció que proposa el GMPP, entre altres raons, perquè
potser no es posarien d’acord respecte el carrerer, ja que el GMPP proposa un
abast molt global, quan potser cal parlar d’una zona molt més localitzada en
punts concrets.
El GMPP també proposa la reducció de l’IAE, respecte a la qual cosa, li ha de
dir que creu que s’ha equivocat de lloc per plantejar aquesta qüestió. Per tant,
demana al senyor Javaloyes que ho exposi dins del seu partit i que el Congreso
de los Diputados, dicti una norma, a la qual, sens dubte, s’hi acollirà
l’Ajuntament de Manresa.
L’única exempció que es pot fer, és la que estableix la Llei d’hisendes locals,
que diu literalment el següent: "Cuando las Ordenanzas fiscales así lo
establezcan, quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad empresarial, y
tributen por cuota mínima municipal, disfrutarán durante los cinco primeros
años de una bonificación de hasta el 50 por 100 de la cuota correspondiente.”
Les Ordenances municipals preveuen aquesta reducció del 50 per 100, durant
els cinc primers anys, perquè així ho permet la Llei.
Si el Partit Popular, que disposa d’una majoria folgada a l’Esta espanyol, en
aquests moments, vol legislar sobre l’IAE i establir més exempcions,
l’Ajuntament de Manresa no tindrà cap inconvenient en acollir-s’hi, ans al
contrari.
El GMPP ha presentat una proposta respecte a tot un seguit de taxes, que ell
contestarà una per una, perquè se sàpiga de quines xifres s’està parlant, ja que
potser és molt fàcil dir les coses, però també cal que es tinguin presents les
xifres.
Es demana en l’esmena el manteniment de l’import establert per a l’any 2001,
per a tot un conjunt de taxes, sense revisar-les.
Per a l’exercici 2002, està calculat en el dia d’avui, que es produirà un dèficit de
14.458.000 pessetes, en la taxa per a l’atorgament de llicències urbanístiques;
en la taxa del Cementiri municipal, aquest dèficit serà d’11.231.120 pessetes
(67.500,39 euros); en la taxa per ensenyament a l’Escola d’Art, aquesta xifra
serà de 40.679.134 pessetes; en la taxa per ensenyament al Conservatori
Professional de Música, el dèficit serà de 162.700,038 pessetes; i en la taxa per
serveis culturals i esportius, en concret, pel que fa referència a la llar d’infants
del Xup, aquesta xifra serà d’1.600.000 pessetes.
Aquests són, doncs, els dèficits que s’han calculat i que consten en els
informes elaborats pels Serveis Financers d’aquest Ajuntament per poder
presentar aquestes taxes, tenint coneixement del cost real de cada servei.
Per tant, creu que no és oportú proposar la congelació d’aquestes taxes, tenint
en compte que són altament deficitàries. L’increment del 3,7 per 100 en totes
elles està plenament justificat.
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D’aquesta manera, els ciutadans poden saber a què es destinen els seus
diners. Els impostos generals serveixen per cobrir aquests dèficits que es
produeixen en taxes concretes.
El GMPP ha fet una proposta en relació amb el tema de l’IBI, al qual també ha
fet referència el GMCiU, que també ha plantejat la qüestió de la recollida de
deixalles, i que ha vingut a dir que s’han produït uns costos afegits com a
conseqüència de la ràpida negociació. Vol recordar al GMCiU que fa menys
d’un mes criticava l'equip de govern per portar un retard de tres mesos en la
negociació. En l’equilibri està la virtut i pot garantir al senyor de Puig que amb
la negociació que es va fer en el seu dia s’han estalviat molts diners als
ciutadans de Manresa per als propers vuit anys. Ignora la quantitat exacta
d’estalvi, però de la proposta inicial a l’oferta final poden haver 40 milions de
pessetes anuals aproximadament, que és una quantitat important.
El mateix senyor de Puig ha dit que en el servei de recollida de deixalles,
aquest any es produirà un superàvit de 12.436.074 pessetes, incloent-hi els
5.606.240 pessetes de descompte de la vaga que es va fer, i, per a l’exercici
vinent hi ha, d’entrada, un dèficit en la recollida de deixalles de 18.998.454
pessetes, és a dir, els 12 milions de pessetes de superàvit en aquest exercici, i
els 18 milions de pessetes en l’exercici següent s’equilibren amb aquest
increment del 12,5 per 100 i encara falta algun punt més per equilibrar la taxa.
Pel que fa a l’IBI, s’ha dit que s’aplicarà un augment del 8 per 100. No ens
podem precipitar en fer afirmacions com aquesta i cal dir les coses pel seu
nom. Algú d’aquesta Sala de Plens li pot dir que en els darrers cinc anys, la
propietat immobiliària d’aquesta ciutat no ha pujat un 3,7 per 100? No
s’augmenta en un 3,7 per 100, perquè, si es descompta l’1,5 per 100, al que
s’ha fet referència, el resultat és del 2 per 100, aproximadament.
Algú pot afirmat que a Manresa en els darrers cinc anys no s’ha revalorat la
propietat immobiliària en el 2,5 per 100? Totes les construccions fetes en els
darrers cinc anys, a Manresa no s’han revalorat en el 2,5 per 100, doncs estan
pagant el mateix que el primer dia. A aquells a qui es va rebaixar la quota
imposable, per efectes de la revisió cadastral, no se’ls ha revalorat el 2,5 per
100?
Partint d’això, es pot entrar en la valoració de l’oportunitat de la decisió, però no
se li pot dir a l'equip de govern que no és una decisió justa. Així doncs, es pot
opinar que no és justa o que no agrada la seva oportunitat, però la justícia és
inapel·lable.
El GMCiU no ha entrat en el fons del conjunt del 3,7 per 100, entre altres
coses, perquè difícilment ho podia fer, donat que en els darrers tres anys, el
desviament de la inflació prevista a la inflació real, o el desviament entre
l’augment de les taxes de l’Ajuntament i la realitat és del 3,95 per 100, és a dir,
gairebé del 4 per 100.
Ha intentat explicar que el que hi ha és just, malgrat que pugui agradar més o
menys. Molts ciutadans diran que les finances municipals graven en excés la
propietat immobiliària, respecte a la qual cosa, fins i tot hi podria estar d’acord.
Possiblement, la Llei d’hisendes locals dóna massa importància al món
immobiliari o a altres móns, però evidentment, és el que és. D’altres es poden
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permetre rebaixar impostos directes, perquè augmenten els indirectes i
quadren els balanços.
Aquí no es pot fer això, sinó només el que es pot fer, que és presentar un
paquet d’unes Ordenances Fiscals que són les que són: unes són impostos i
d’altres són taxes per serveis que es reben, que no cobreixen, ni de bon tros, el
cost del servei que s’ofereix. Els impostos locals són els menors que s’estan
pagant avui, i són els impostos dels quals els ciutadans treuen més rendiment,
perquè la pressió fiscal d’una ciutat avui, dins del que signifiquen els impostos
que paguen els ciutadans, és gairebé marginal, malgrat que sigui important, si
es compara amb el volum impositiu que paga un ciutadà avui.
Es pot estar d’acord o no amb la pressió fiscal, però l’Ajuntament té un nombre
determinat d’ingressos, provinents de les transferències de l’Estat o d’altres
Administracions i, difícilment, amb aquests ingressos es podrien obrir els
serveis municipals.
Més endavant es debatrà una proposició, que va en el sentit dels problemes
existents en el món municipal i que sembla que passen molt desapercebuts i,
per tant, cal que els ajuntaments diguin alguna cosa sobre les seves finances.
Tornant, però, a les Ordenances Fiscals, una revisió del 3,7 per 100, que no
deixa de ser l’IPC real dels darrers dotze mesos, en el moment de la seva
elaboració, és per als membres presents una puja objectivament
desproporcionada? Si els membres corporatius ho creuen així, que votin amb
consciència, però ell els pot assegurar, com molt bé ha dit el senyor de Puig,
que hi ha molta tranquil.litat d’esperit a l'equip de govern, i no és la tranquil.litat
de la força dels vots, sinó la d’haver presentat una proposta plenament raonada
i raonable per a la societat manresana.
El senyor Javaloyes i Vilalta pren novament la paraula manifestant que el
senyor Canongia l’ha decebut en la seva intervenció, perquè els comentaris
sobre la bola màgica i la trempera els ha fet en termes d’ànim i veu que de tot
el conjunt de la seva intervenció, el regidor d’Hisenda només s’ha basat en
aquests comentaris per fugir d’estudi absolutament.
El senyor Canongia diu que, per un 3,7 per 100, no passa res; és clar, més es
va perdre a la guerra de Cuba!; però sí que passa, i molt, perquè la pressió
fiscal a la nostra ciutat, o la “quantitat mínima que representen els impostos
municipals” suposen un gruix important en la pressió fiscal que s’exerceix sobre
el ciutadà.
Els ciutadans reclamen els serveis a l'Administració més propera, que és també
la que recapta.
Creu que el senyor Canongia no ha entès el significat d’impostos justos o no
justos al que ell ha fet referència anteriorment. No es tracta de si als ciutadans
els semblen bé o malament els impostos, perquè als manresans no els importa
pagar. Malgrat que es produeixi aquesta pressió fiscal, que representarà un
increment del 3,7 per 100, en general, i que per a l’IBI i per a la taxa sobre la
recollida d’escombraries serà molt superior, als manresans no els importaria
pagar un 10 per 100 més si realment tinguessin uns serveis com cal, la qual

149

cosa no implica que s’hagin d’augmentar, sinó que es tracta simplement de
prestar els serveis que es diu que s’estan prestant.
Cal mantenir els carrers nets, el mobiliari urbà en bones condicions, i evitar que
hi hagi papereres podrides enmig del Passeig de Pere III. Si l’objectiu fos
aquest, insisteix, als ciutadans no els importaria pagar una mica més. El
problema, però, que pateixen els ciutadans i ciutadanes de Manresa és que,
qualsevol que sigui l’increment que s’apliqui sobre els impostos, continuen
rebent uns serveis deplorables, que una ciutat com Manresa no es mereix.
El problema no és que l'equip de govern tingui un dèficit en les partides
pressupostàries, en la taxa per a l’atorgament de llicències urbanístiques, en la
del Cementiri municipal, en la d’ensenyament a l’Escola d’Art o al Conservatori
Professional de Música, com ha explicat el senyor Canongia, ja que el regidor
d’Hisenda no s’ha referit al superàvit de l’IBI ni del que representa l’Impost
sobre els vehicles de tracció mecànica; sinó que, quan s’acosten temps tan
negatius, com sembla que passarà segons la “bola màgica” de l'equip de
govern, no s’han d’incrementar els impostos, sinó racionalitzar els recursos de
què disposa l’Ajuntament de Manresa per continuar oferint un millor servei i
evitar la producció de dèficits.
Evidentment, es produiran dèficits en una sèrie de serveis estructurals de
l’Ajuntament, però aquest fet es produeix tant aquí com segurament també a
l’empresa privada. En qualsevol cas, doncs, cal fer una racionalització
adequada dels recursos i dels serveis que ofereix aquesta Administració.
Ell ha esmentat els Pressupost abans, perquè ha estat l'equip de govern qui
n’ha fet referència, i és molt preocupant que l'equip de govern digui que els
Pressupostos seran difícils, perquè el govern municipal ha d’elaborar uns
Pressupost que, amb independència de la conjuntura econòmica existent, han
de ser afrontats com a un repte, cosa que fins ara no s’està produint.
Això demostra que des de l’any 1996 fins ara, l'equip de govern ha viscut de la
conjuntura econòmica general existent, i del bon funcionament general del país.
No ha aplicat cap de les possibilitats que permet la llei per afrontar les mesures
necessàries per estar preparat davant de l’arribada de temps dolents. L'equip
de govern no ha fet “els deures” durant sis anys en aquest aspecte, ja que,
quan ell parla de l’IAE, no es refereix al d’aquest any, ni al de l’any passat o
l’anterior, sinó que fa quatre anys que està plantejant propostes, any rere any,
sobre aquest impost, respecte a l’ocupació de llocs de treball. A més, quan
planteja aquesta qüestió en el debat dels Pressupostos municipals, l'equip de
govern li diu que ho ha de fer en el de les Ordenances Fiscals; i, quan ho fa
durant el debat de les Ordenances Fiscals, se li diu que ho ha d’exposar durant
el debat dels Pressupostos municipals.
Per tant, només es tracta de la voluntat política de voler-ho fer, i de donar eines
per afrontar aquest futur en bones condicions.
L’increment del 3,7 per 100 en les Ordenances Fiscals és molt elevat, perquè
potser els funcionaris tenen la sort que l'equip de govern els aplica la revisió
salarial, però això no es produeix en l’empresa privada, on els paràmetres són
molt més ajustats, cosa que pot comprovar el senyor Canongia parlant amb el
sector privat.
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Quan el regidor d’Hisenda diu que, pel que fa a la llicència per obertura
d’establiments, no ho farà, però això es preveu al document del PAM, què vol
que ell li digui?, li sembla perfecte, però segurament que si ell no hagués
exposat aquest tema, l'equip de govern hauria continuat amb la seva idea, i ja
es veurà si en els Pressupostos municipals l'equip de govern presenta alguna
partida en aquest sentit. Si ho fa, el sentirà.
Així doncs, per molt que el senyor Canongia digui que aquest aspecte ja es
preveia al PAM, per a ell, les esmenes presentades pel GMPP han estat
l’impuls adequat, que ha generat, d’altra banda, que s’hagin rebutjat, fet,
respecte el qual el GMPP farà una línia d’actuacions.
És evident, així mateix, que no es posaran d’acord respecte el carrerer, perquè
s’està parlant de filosofia. En aquest sentit, l’esquerra sempre parla de
subvencions, en canvi, els qui, com el seu partit, practiquen l’economia lliberal,
es refereixen al concepte de bonificació.
Aquí és on es pot produir la diferència entre la manera d’adoptar unes
decisions de futur no clares per a l'equip de govern, i no tan negres per a
aquells que practiquen aquest altre tipus de voluntats polítiques.
Insisteix un cop més en la idea que, independentment del dèficit que es
produeixi en alguns serveis, és obligació de l'Administració que els ofereix,
continuar prestant-los, tenint cura, en tot cas, de la política que practica l'equip
de govern en aquest sentit.
Se’n fa creus que la sensibilitat envers el Xup, el Conservatori Professional de
Música i l’Escola d’Art sigui nul·la. L’únic que té en ment l'equip de govern és
que cal recaptar, de la manera que sigui.
En aquests casos concrets, aquest tres centres ofereixen una sèrie de serveis
molt determinats, i ha de dir al senyor Canongia que l’IBI ha augmentat molt.
Potser el regidor d’Hisenda no viu a Manresa, però ell sí, i li pot assegurar que,
des de la revisió cadastral, l’IBI s’ha incrementat cada any, i s’han produït
augments superiors al 10 per 100.
El preu d’una casa fa 100 anys és molt diferent del de fa tres anys i del d’avui.
La revisió cadastral es va fer fa sis anys, s’ha actualitzat i d’aquí a un temps
se’n farà una de nova, per actualitzar els paràmetres. No hi ha res més, és el
coeficient que aplica l'equip de govern, que va dir que no augmentaria i que
avui l’està incrementant.
Això suposa augmentar la pressió fiscal de la ciutat i dels ciutadans.
L'equip de govern està obsessionat amb la idea que, augmentant els impostos,
podrà recaptar més i pal.liar així la manca de voluntat política existent per
racionalitzar els recursos i els serveis.
Per acabar, ha de dir al senyor Canongia, respecte el tema de l’IAE, que el
Partit Popular, que està governant a Espanya, no té res a veure amb les
pretensions de l'equip de govern. Si l'equip de govern vol, sap que ho pot fer, i
la creació d’una línia de subvencions per als establiments a la que ha fet
referència el senyor Canongia, n’és un exemple.
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El senyor de Puig i Viladrich diu que li fa gràcia el fet que el PAM es faci
servir per a tot, com les aspirines; avui se li ha donat moltes utilitats, s’ha de
reconèixer que la seva creació va ser rendible.
També el sorprèn de l'equip de govern el fet que fa una estona, quan es
tractava una qüestió de personal, semblava que l’Ajuntament s’havia de “saltar”
la legislació superior, com la de l’Estat. Ara, en canvi, no es pot fer el mateix
per solucionar un altre tema.
Així doncs, cal saltar-se-la o no? i amb informes favorables o desfavorables?
Cal posar-se d’acord, perquè, si no, els ciutadans no creuran els regidors.
El GMCiU no pot creure l'equip de govern, quan parla de futur, perquè tant en
el passat com en el present, mai ha explicat la veritat i mai ha complert el que
ha dit.
D’aquí a uns dies, quan es plantegi la qüestió del Pressupost de l’any que ve, ja
es veurà quin procés i quina execució se’n fa.
Segons els càlculs que ha fet el GMCiU, l’increment de l’IBI entre els anys 2000
i 2002, representarà per a l’Ajuntament de Manresa un 24 o un 25 per 100 més.
Així mateix, des que es va fer la revisió cadastral, fa cinc anys, l’IBI ha
augmentat en un 23 o u 24 per 100.
Aquestes coses s’han d’explicar, perquè, si no, la gent pensa que l'equip de
govern és molt espavilat i l’oposició molt ruca o al revés, però les xifres són
aquestes.
També li ha fet gràcia la tranquil.litat d’esperit que té l'equip de govern ara a
l’any 2001, a la que ha fet referència el senyor Canongia.
Suposa que l’actual esperit de l'equip de govern deu ser diferent del que tenia
l’any 1994, ja que en aquell moment, la seva tranquil.litat d’esperit l’impedia
aplicar una sèrie d’augments, mentre que ara, aquesta mateixa tranquil.litat li
permet establir-los. Això demostra que l’esperit canvia.
El GMCiU veu cap on es va i que l'equip de govern no està per la labor. Davant
d’això, voldria que quedés molt clar per a aquesta ciutat, que els “Pressupostos
de l’euro”, que és la definició que ha emprat el senyor Canongia, representaran
més d’un 8,15 per 100 de creixement en l’impost dels béns immobles. Per tant,
els ciutadans de Manresa seran una mica més pobres l’any que ve.
Per tot això, el GMCiU votarà negativament les Ordenances Fiscals.
Respecte a les esmenes presentades pel GMPP, el GMCiU votarà
afirmativament la segona d’elles, referent a l’Ordenança Fiscal número 11. No
pot votar, però, afirmativament, la primera d’elles, en la que es proposa la
modificació de diverses Ordenances, ja que està d’acord amb algunes de les
propostes, però no amb totes, entenent que els imports d’algunes Ordenances
no es poden congelar, sinó que s’han d’incrementar.
Respecte a la tercera esmena, sobre l’Ordenança Fiscal número 15, reguladora
de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, el GMCiU s’abstindrà en la votació.
L'alcalde pren la paraula per fer un parell de comentaris sobre les
intervencions que s’han fet.
Un d’ells fa referència al concepte de “Pressupost difícil” que tant ha debatut
avui el GMPP i també el GMCiU, a través de la premsa.
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S’ha qüestionat si el Pressupost 2002 serà o no difícil; si s’ha de tenir o no
il.lusió; també s’ha dit que denominar el Pressupost d’aquesta manera significa
que l'equip de govern no té il.lusió.
L'equip de govern té molta il.lusió, però el Pressupost 2002 serà difícil, perquè,
més enllà de l’existència de conceptes que tots utilitzen, com són l’alentiment o
la recessió, i al marge de la composició que faci cadascú, amb la informació de
què es disposa en aquest moment, i que ningú encertarà, perquè hi ha poca
informació, s’ha produït un gran canvi d’escenari en les Corporacions Locals,
que ningú les hi treurà.
Aquest canvi d’escenari ve determinat per unes qüestions que, de vegades,
s’exposen al Ple en forma de veritats a mitges.
En aquest sentit, les previsions de la inflació que s’han realitzat durant els
darrers tres anys, que espera que es rectifiqui perquè la del 2002 sigui correcta,
no s’han complert. I el govern municipal ha aplicat, durant els tres últims
exercicis, un increment fiscal inferior a la inflació.
Es pot discutir si hi ha d’haver capacitat impositiva o no, però això és així. S’ha
produït un diferencial d’inflació de gairebé 4 punts, acumulats en tres anys,
ningú diu res al respecte, i cal dir-ho.
Existeix una Llei d’estabilitat pressupostària que, més enllà dels problemes de
limitació de les finances que es produeixen, des del punt de vista de la
Generalitat de Catalunya i de les Comunitats Autònomes, en general, i que el
govern municipal comparteix, hi ha una tremenda limitació de la capacitat de
decisió de les Corporacions locals, tant en endeutament com en prestació de
serveis.
Arribarà un moment, a l’any 2002 o 2003, en què caldrà discutir quina és la
capacitat de maniobra d’aquest Ajuntament en aquest aspecte, ja que la Llei
d’estabilitat pressupostària afectarà a la Generalitat de Catalunya, però també a
l'Administració local.
Finalment, el govern del Partit Popular s’ha compromès a suprimir l’Impost
d’Activitats Econòmiques, cosa que pot compartir l'equip de govern, ja que l’IAE
representa, aproximadament el 8 per 100 del total dels ingressos ordinaris
d’aquest Ajuntament, que correspon a 450 milions de pessetes.
Ignora si a l’any 2002 hi haurà una compensació econòmica per a això, la qual
cosa significa que hi haurà un Pressupost francament difícil.
Al marge d’això, el 31 de desembre d’aquest any, es tanca el model de
finançament que s’ha pactat durant els últims sis anys amb els ajuntaments.
Per tant, s’hauran acabat les famoses transferències de l’Estat, i ja es veurà
quin és el nou model de finançament.
Per això, insisteix, serà un Pressupost molt difícil.
Respecte a la necessitat de reduir impostos per part de l’Ajuntament de
Manresa, li agradaria que aquesta Administració tingués una certa capacitat
normativa en la imposició indirecta, però no la té.
El 30 per 100 dels ingressos d’aquest Ajuntament correspon a transferències
de l’Estat i el 70 per 100, restant, són impostos. Es tracta d’impostos directes i
preferiria que hi hagués un percentatge en imposició indirecta, cosa que seria
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més correcta, però aquest és el model que hi ha, i l'equip de govern es veu
obligat a aplicar un increment del 3,7 per 100.
Per acabar, respecte a l’afirmació que a ningú li agrada pagar i, per tant, aplicar
un increment del 3,7 per 100 significa empobrir els manresans, cal treballar i
estudiar-ho entre tots i, si més no, cada quatre anys, amb motiu de les
eleccions, es pot comprovar clarament si existeix compensació amb serveis pel
que es paga per Ordenances Fiscals.
Això no treu les argumentacions que es puguin discutir, però voldria acabar
amb aquesta afirmació, ja que algunes persones poden considerar que amb
aquest increment s’empobreix els manresans, però d’altres poden pensar que
significa l’enriquiment de la capacitat de l’Ajuntament per incidir directament en
la ciutat, amb la seva transformació i la millora dels serveis.
Això no és una empresa privada, sinó una institució pública i, com a tal, presta
serveis.
El dèficit que es produeix en el transport públic a la ciutat és de 100 milions de
pessetes, i, com aquest, podria explicar molts altres exemples.
Així doncs, quan l'equip de govern parla de Pressupost difícil, es refereix a
aquests quatre escenaris, respecte els quals hi ha interrogants en el dia d’avui.
Demana disculpes per la seva intervenció, però ha volgut donar resposta a la
preocupació dels grups de l’oposició respecte a la manca d’il.lusió de l'equip de
govern davant d’un Pressupost que serà, sens dubte, difícil.
El senyor Javaloyes i Vilalta agraeix a l’alcalde que hagi aclarit que l'equip de
govern manté viva la il·lusió, perquè ell estava molt preocupat i espera el pitjor,
donada l’afirmació que hi hauria un Pressupost difícil, sense saber encara
quina mena de Pressupost es presentarà.
En qualsevol cas, en les negociacions que facin les Administracions locals amb
el govern central, qualsevol que sigui el partit pel qual estigui governat, s’ha
d’arribar als acords necessaris per mantenir el nivell d’ingressos o, fins i tot,
incrementar-los.
L’alcalde sap que en aquest moment es parla d’incrementar fins a un 25 per
100 la revisió del municipalisme respecte a la descentralització dels recursos
de l’Estat, que, si no ho recorda malament, ha passat del 7 per 100 existent
durant el mandat del PSOE, a l’11 o al 12 per 100.
A més de parlar, que no costa gaire i que de vegades es pot fer gratuïtament,
l’alcalde sap molt bé que el Partit Popular és el govern que ha descentralitzat
més l’estructura administrativa durant l’època moderna en el nostre país. Així
mateix, són les propostes del Partit Popular les que estan oferint recursos
paral.lelament a això. Agradi o no, això és un fet.
Quant al nombre de recursos, ell no pot respondre sobre els ingressos que
obtindran els ajuntaments, perquè no depèn d’ell, però, de la mateixa manera
que l’alcalde fa afirmacions sobre el fet que aquesta situació és preocupant per
afrontar el futur, ell li ha de respondre que no s’amoïni, perquè l’Estat no ha
abandonat mai les Administracions que sap que ofereixen un servei directe als
ciutadans.
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Qualsevol que sigui el partit polític que governi a l’Estat, l’alcalde hauria de tenir
clar que no abandonarà mai els ciutadans ni les Administracions més properes,
sense haver tancat l’aspecte de transferències econòmiques, perquè les
Administracions locals puguin continuar oferint els serveis cada dia millor.
Per acabar, insisteix, no es tracta de reduir costos, cosa que ell no ha proposat,
sinó de racionalitzar els recursos de què disposa l’Ajuntament, que és molt
diferent.
El senyor de Puig i Viladrich agraeix a l’alcalde la seva intervenció final, en la
que ha deixat sense contestar la qüestió més important per al GMCiU, que el
seu grup ha demanat i respecte a la qual ha insistit, però l’alcalde hi ha passat
per sobre subtilment.
Es refereix al fet que no ha parlat de l’IBI, el percentatge del 8,16 potser no li
acaba d’anar bé a l'equip de govern.
També voldria dir a l’alcalde que l’Ajuntament és sempre una Administració,
tant si s’està al govern, com a l’oposició. Cada quatre anys, com ha dit l’alcalde,
els ciutadans decideixen, i espera que algun dia, quan el senyor Valls sigui a
l’oposició, se li pugui recordar el que ha dit avui. En aquell moment es veurà si
manté el criteri que avui ha defensat amb molta alegria i amb molta voluntat.
Creu que, fins ara, l'equip de govern hi ha posat molta voluntat, tal com ha
repetit l’alcalde, però al GMCiU li falta acabar de veure si, a part de la voluntat,
l'equip de govern és capaç de posar-hi la capacitat de gestió de les
Ordenances Fiscals que s’aprovaran a continuació, així com del Pressupost
municipal que es presentarà per a l’any que ve, respecte el qual ha de recordar
a l'equip de govern que serà el darrer que s’aprovarà abans de les Eleccions.
A més, fent una mica de futurologia, a veure si s’equivoca perquè se’l pugui
renyar força, creu que l'equip de govern no podrà aprovar el proper Pressupost
amb la mateixa alegria que l’anterior, respecte el qual va ser capaç d’aprovar
moltes modificacions de partides amb el superàvit provinent del Pressupost de
l’exercici anterior.
Per això, convida l’alcalde i el regidor d’Hisenda a elaborar un Pressupost més
presentable que l’anterior.
L'alcalde diu al senyor de Puig que ja es veuran en el debat del Pressupost i
en aquell moment ho discutiran.
Li demana, així mateix, que faci seu el comentari referent al fet que, quan ell
sigui a l’oposició, li recordarà les paraules manifestades durant el període del
seu mandat.
Seguidament, l’alcalde pregunta al representant del GMCiU quina és la seva
postura respecte a les esmenes presentades pel GMPP, a fi de plantejar la
votació en conseqüència, donat que una d’elles inclou vuit figures impositives
diferents.
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El senyor de Puig i Viladrich respon a l’alcalde que el GMPP ha presentat
tres esmenes, que ell creu que s’haurien de votar separadament, considerant
com a una sola la que inclou les vuit figures impositives diferents.
Sotmesa a votació l’esmena 1a. del GMPP, presentada respecte al dictamen
inclòs a l'ordre del dia amb el número 6.1, es rebutja per 23 vots negatius (11
GMS, 1 GMIC-V, 3 GMERC i 8 GMCiU) i 2 vots afirmatius (GMPP).
Sotmesa a votació l’esmena 2a. del GMPP, presentada respecte al dictamen
inclòs a l'ordre del dia amb el número 6.1, es rebutja per 15 vots negatius (11
GMS, 1 GMIC-V i 3 GMERC) i 10 vots afirmatius (8 GMCiU i 2 GMPP).
Sotmesa a votació l’esmena 3a. del GMPP, presentada respecte al dictamen
inclòs a l'ordre del dia amb el número 6.1, es rebutja per 15 vots negatius (11
GMS, 1 GMIC-V i 3 GMERC), 8 abstencions (GMCiU) i 2 vots afirmatius
(GMPP).
A continuació, l’alcalde pregunta al representant del GMPP si està d’acord en
sotmetre a votació conjunta les esmenes presentades pel GMCiU, o bé si
prefereix que es votin separadament.
El senyor Javaloyes i Vilalta respon que es podrien votar conjuntament les
esmenes 1a. i 2a., per una banda, i 3a. i 4a., per una altra.
Sotmeses a votació conjunta les esmenes 1a. i 2a. del GMCiU, presentades
respecte el dictamen inclòs a l’ordre del dia amb el número 6.1, es rebutgen
per 15 vots negatius (11 GMS, 1 GMIC-V i 3 GMERC) i 10 vots afirmatius (8
GMCiU i 2 GMPP).
Sotmeses a votació conjunta les esmenes 3a. i 4a. del GMCiU, presentades
respecte el dictamen inclòs a l’ordre del dia amb el número 6.1, es rebutgen
per 17 vots negatius (11 GMS, 1 GMIC-V, 3 GMERC i 2 GMPP) i 8 vots
afirmatius (GMCiU).
Prèvia consulta amb els membres corporatius, l’alcalde disposa la votació
conjunta dels dictàmens inclosos en els punts 6.1 i 6.2 de l’ordre del dia, els
quals s’aproven per 15 vots afirmatius (11 GMS, 1 GMIC-V i 3 GMERC) i 10
vots negatius (8 GMCiU i 2 GMPP) i, per tant, amb el quòrum que determina
l’article 47.3.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local, i l’article 112.3.j) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local
de Catalunya, pel que fa al dictamen 6.1.
L’alcalde disposa la lectura, debat i votació conjunts dels assumptes inclosos
en els punts 6.3, 6.4 i 6.5 de l’ordre del dia.
6.3

ESTIMAR LA SOL.LICITUD DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL 40 %
DE
LA
QUOTA
DE
L’IMPOST
SOBRE
CONSTRUCCIONS,
INSTAL.LACIONS I OBRES, PRESENTADA PEL SENYOR MATEO
GUIMERÀ VIDAL.
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El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 9
d’octubre del 2001, que, transcrit, diu el següent:
“Vista la sol·licitud de bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost,
que s’especifiquen:
Sol·licitant: MATEO GUIMERÀ VIDAL, en representació de BOSCASOLI, S.L..
Expedient: OMA/013999– ICB/000077
Descripció obres: Construir edifici plurifamiliar entre mitgeres al C/. Sant
Bartomeu, 4.
Benefici fiscal sol·licitat: 40 % de la quota, a l’empara de l’apartat 3 de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Vist l’informe emès per la Cap de la Secció d’Hisenda.
Atès que l’apartat 3 del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació
del 40 % en la quota de l’impost les obres realitzades com a conseqüència de
noves edificacions en el sector del Barri Antic , delimitat al plànol que
constitueix l’annex 1 de l’ordenança reguladora de l’impost.
Atès que pels tècnics competents del Servei Urbanisme, Medi Ambient i Via
Pública s’han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els requisits
establerts a l’article 4-bis esmentat.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de
Comptes proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord següent
:
Estimar la sol·licitud i concedir les bonificacions
construccions, instal·lacions i obres que s’especifica :

en

l’impost

sobre

Sol·licitant: MATEO GUIMERÀ VIDAL, en representació de BOSCASOLI, S.L..
Expedient: OMA/013999– ICB/000077
Descripció obres: Construir edifici plurifamiliar entre mitgeres al C/. Sant
Bartomeu, 4.
Benefici fiscal sol·licitat: 40 % de la quota, a l’empara de l’apartat 3 de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.”
6.4

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

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 9
d’octubre del 2001, que, transcrit, diu el següent:
“Vistes les sol·licituds de bonificació de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal
reguladora de l’impost, que s’especifiquen :
Sol·licitant: MONTSERRAT PRAT PUIG
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Expedient: COM/024401 – ICB/000081
Descripció obres: Aplacar façana al C/. Cos, 58
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: JOAN ANTONI GRAU COSTA, en representació de la
COMUNITAT DE PROPIETARIS PASSEIG DE PERE III, 58
Expedient: COM/025401 – ICB/000080
Descripció obres: Canviar estucat façana al Passeig de Pere III, 58
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: FRANCESC BRU SIRVENT
Expedient: COM/026001 – ICB/000085
Descripció obres: Rehabilitació de façana al C/. Roger de Flor, 43
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Vist l’informe emès per la Cap de Secció d’Hisenda.
Atès que l’apartat 2 del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació
del 50 % en la quota de l’impost les obres de millora o rehabilitació de façanes
en qualsevol altre indret del terme municipal, no comprés en la lletra b) de
l’apartat 1.
Atès que pels tècnics competents del Servei Urbanisme, Medi Ambient i Via
Pública s’han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els requisits
establerts a l’article 4-bis esmentat.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de
Comptes proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord
següent:
Estimar la sol·licitud i concedir les bonificacions
construccions, instal·lacions i obres que s’especifiquen :

en

l’impost

sobre

Sol·licitant: MONTSERRAT PRAT PUIG
Expedient: COM/024401 – ICB/000081
Descripció obres: Aplacar façana al C/. Cos, 58
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: JOAN ANTONI GRAU COSTA, en representació de la
COMUNITAT DE PROPIETARIS PASSEIG DE PERE III, 58
Expedient: COM/025401 – ICB/000080
Descripció obres: Canviar estucat façana al Passeig de Pere III, 58
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: FRANCESC BRU SIRVENT
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Expedient: COM/026001 – ICB/000085
Descripció obres: Rehabilitació de façana al C/. Roger de Flor, 43
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.”
6.5

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
d’octubre del 2001, que, transcrit, diu el següent:
“Vistes les sol·licituds de bonificació de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres a l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal
reguladora de l’impost, que s’especifiquen :
Sol·licitant: RAMIRO FERRER PIQUÉ en representació de la
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER JACINT VERDAGUER
NÚM. 8
Expedient: COM/025801 – ICB/000084
Descripció obres: Reforma vestíbul per la construcció d’una rampa, al
C/. Jacint Verdaguer, 8
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: MARGARITA MARSINYACH SIMÓ en representació del Sr.
JOSÉ MARSINYACH TORRELLA
Expedient: COM/025701 – ICB/000083
Descripció obres: Reforma quarto de bany, al C/. Alfons XII, 18-5è.-1ª.
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: ROSA MARTÍ SALA
Expedient: COM/025601 – ICB/000082
Descripció obres: Remodelació cuina, al C/. Sant Francesc, 1-1er.-1ra.
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: M. MONTSERRAT BAYONA CORRONS, en representació
de la COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER MOSSÈN JACINT
VERDAGUER NÚM. 6
Expedient: OBM/016101 – ICB/000077
Descripció obres: Reformar vestíbul escala per fer una rampa, al C/.
Mossèn Jacint Verdaguer, 6
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: JAVIER MURILLO BELLOC
Expedient: COM/025201 – ICB/000079
Descripció obres: Col·locar paviments i alicatar banys i cuines al C/.
Santa Llúcia 31
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Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: ANTONI BUSQUET RIBES
Expedient: COM/024201 – ICB/000076
Descripció obres: Restauració i pavimentació de bany i cuina a la Plaça
Major, 17
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: JORDI SERRA RIBALTA, en representació de la SRA. ROSA
RIBALTA SELGA
Expedient: COM/023101 – ICB/000074
Descripció obres: Substituir l’arrebossat i pintat posterior a la Muralla
Sant Francesc, 8
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: FRANCISCO HERNÁNDEZ SALA
Expedient: COM/023301 – ICB/000075
Descripció obres: Pintar façana al C/. Santa Llúcia, 38
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: TERESA MELGOSA MALET, en representació del Sr.
JOSEP RIBERA VIDAL
Expedient: COM/023801 – ICB/000073
Descripció obres: Arrebossat de façana posterior al C/. Aiguader, 13
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost
Sol·licitant: MONTSERRAT SOLER BOADELLA, en representació de la
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER BORN, NÚM. 13
Expedient: OBM/012001 – ICB/000050
Descripció obres: Reforçament parcial de sostre de planta primera al C/.
Born, 13
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost
Sol·licitant: JORDI PUIG TOLL, en representació de la SRA. M. JOSEP
RODRÍGUEZ CALVERAS
Expedient: OBM/015201 – ICB/000068
Descripció obres: Ampliació portal planta baixa al C/. Carme, 2
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost
Sol·licitant: JOSEP RIU BUSQUETS, en representació de ROBERT DE
NOLA, S.L.
Expedient: OBM/013401 – ICB/000057
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Descripció obres: Reformar edifici d’habitatges i la façana a la Plaça
Major, 13
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost
Sol·licitant: JOSEP RIU BUSQUETS, en representació de ROBERT DE
NOLA, S.L.
Expedient: OBM/012301 – ICB/000051
Descripció obres: Reforç estructural al C/. Amigant, 6
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost
Vist l’informe emès per la Cap de Secció d’Hisenda.
Atès que l’article 4-bis, apartat 1, lletra b de l’ordenança fiscal reguladora de
l’impost disposa que gaudiran d’una bonificació el 95 % de la quota de l’impost
les construccions, instal·lacions i obres de reforma, reparació i rehabilitació
d’immobles o de millora i rehabilitació de façanes del Barri Antic, delimitat al
plànol que constitueix l’annex núm. 1 de l’ordenança reguladora de l’impost.
Atès que pels tècnics competents del Servei Urbanisme, Medi Ambient i Via
Pública s’han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els requisits
establerts a l’article 4-bis esmentat.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de
Comptes proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels acords
següents:
Estimar les sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres que s’especifiquen :
Sol·licitant: RAMIRO FERRER PIQUÉ en representació de la
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER JACINT VERDAGUER
NÚM. 8
Expedient: COM/025801 – ICB/000084
Descripció obres: Reforma vestíbul per la construcció d’una rampa, AL
c/. Jacint Verdaguer, 8
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: MARGARITA MARSINYACH SIMÓ en representació del Sr.
JOSÉ MARSINYACH TORRELLA
Expedient: COM/025701 – ICB/000083
Descripció obres: Reforma quarto de bany, al C/. Alfons XII, 18-5è.-1ª.
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: ROSA MARTÍ SALA
Expedient: COM/025601 – ICB/000082
Descripció obres: Remodelació cuina, al C/. Sant Francesc, 1-1er.-1ra.
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Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: M. MONTSERRAT BAYONA CORRONS, en representació
de la COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER MOSSÈN JACINT
VERDAGUER NÚM. 6
Expedient: OBM/016101 – ICB/000077
Descripció obres: Reformar vestíbul escala per fer una rampa, al C/.
Mossèn Jacint Verdaguer, 6
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: JAVIER MURILLO BELLOC
Expedient: COM/025201 – ICB/000079
Descripció obres: Col·locar paviments i alicatar banys i cuines al C/.
Santa Llúcia 31
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: ANTONI BUSQUET RIBES
Expedient: COM/024201 – ICB/000076
Descripció obres: Restauració i pavimentació de bany i cuina a la Plaça
Major, 17
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: JORDI SERRA RIBALTA, en representació de la SRA. ROSA
RIBALTA SELGA
Expedient: COM/023101 – ICB/000074
Descripció obres: Substituir l’arrebossat i pintat posterior a la Muralla
Sant Francesc, 8
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: FRANCISCO HERNÁNDEZ SALA
Expedient: COM/023301 – ICB/000075
Descripció obres: Pintar façana al C/. Santa Llúcia, 38
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: TERESA MELGOSA MALET, en representació del Sr.
JOSEP RIBERA VIDAL
Expedient: COM/023801 – ICB/000073
Descripció obres: Arrebossat de façana posterior al C/. Aiguader, 13
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost
Sol·licitant: MONTSERRAT SOLER BOADELLA, en representació de la
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER BORN, NÚM. 13
Expedient: OBM/012001 – ICB/000050
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Descripció obres: Reforçament parcial de sostre de planta primera al C/.
Born, 13
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost
Sol·licitant: JORDI PUIG TOLL, en representació de la SRA. M. JOSEP
RODRÍGUEZ CALVERAS
Expedient: OBM/015201 – ICB/000068
Descripció obres: Ampliació portal planta baixa al C/. Carme, 2
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost
Sol·licitant: JOSEP RIU BUSQUETS, en representació de ROBERT DE
NOLA, S.L.
Expedient: OBM/013401 – ICB/000057
Descripció obres: Reformar edifici d’habitatges i la façana a la Plaça
Major, 13
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost
Sol·licitant: JOSEP RIU BUSQUETS, en representació de ROBERT DE
NOLA, S.L.
Expedient: OBM/012301 – ICB/000051
Descripció obres: Reforç estructural al C/. Amigant, 6
Benefici fiscal concedit: 95 % de la quota, a l’empara de l’apartat 1 de
l’article 4-bis, b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost”
Donat que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde sotmet els
dictàmens inclosos a l’ordre del dia amb el número 6.3, 6.4 i 6.5 directament a
votació i s'aproven per unanimitat dels 25 membres presents.

6.6

DESESTIMAR LES AL.LEGACIONS PRESENTADES PEL SENYOR PERE
ROSELL FORASTÉ I RATIFICAR L’ACORD PLENARI DE 17 DE
SETEMBRE DE 2001 QUE RESOLIA APROVAR DEFINITIVAMENT
L’EXPEDIENT D’ORDENACIÓ I APLICACIÓ DE CONTRIBUCIONS
ESPECIALS PER A LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER
CARRASCO I FORMIGUERA, ENTRE ELS CARRERS GINJOLER I
PRIMER DE MAIG.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 9
d’octubre del 2001, que, transcrit, diu el següent:
“En data 18 de juny de 2001 es va aprovar provisionalment l'expedient
d'aplicació de contribucions especials per la urbanització del carrer Carrasco i
Formiguera, entre els carrers Ginjoler i Primer de Maig.
Durant el termini d'exposició pública es va presentar una al·legació per part de
Promocions Cor de Catalunya. En sessió plenària del dia 17 de setembre de
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2001 es va procedir a la resolució d'aquesta al·legació i a l'aprovació definitiva
de l'expedient.
En data 27 de juliol el Sr. Pere Rosell Forasté va presentar un escrit dirigit al
Regidor d'Urbanisme referent a la quota a satisfer per les contribucions
especials per la urbanització del carrer Carrasco i Formiguera, el qual va ser
erròniament qualificat com a expedient d'expropiació forçosa i remés als
Serveis del Territori.
En data 26 de setembre els Serveis del Territori van trametre l'escrit de
referència als Serveis Financers, acompanyat d'informe tècnic referent al seu
contingut, moment en el qual, i segons ha quedat indicat, ja es trobava
definitivament aprovat l'expedient d'aplicació de les contribucions especials
esmentat.
L'article 110.2 de la llei 30/1992, de 30 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que
l'error en la qualificació del recurs per part del recurrent no serà obstacle per a
la seva tramitació, sempre que se'n dedueixi seu veritable caràcter. Per tant, i
atès que l'escrit es va presentar dintre del termini de presentació d'al·legacions
a l'expedient d'aplicació de contribucions especials per la urbanització del
carrer Carrasco i Formiguera, i en base al seu contingut, cal qualificar el mateix
com a al·legacions a l'expedient esmentat.
En la instància esmentada, el Sr. Rosell al·lega que a l'any 1973 va satisfer
contribucions especials per la urbanització dels carrers Girona, Ginjoler i Sarret
i Arbós, i per tant sol·licita l'aplicació d'un mòdul de repartiment de les
contribucions especials per la urbanització del carrer Carrasco i Formiguera
inferior per a la finca de la seva propietat.
Els Serveis del Territori han emès informe al respecte, segons el qual:
Atesa la instància presentada pel senyor Pere Rosell Foraste, per la qual expressa la seva
disconformitat en l’aplicació de la quota subjecte de contribucions especials, corresponent a la
finca situada al carrer Sarret i Arbós, 8-10.
Atès que en la instància s’indica que aquesta finca va pagar la seva quota corresponent de
contribucions especials pel projecte anomenat “Proyecto de obras de alcantarillado,
pavimentación, iluminación i construcción de aceras de las calles Girona, Ginjoler, Sarret i
Arbós, 17 de Maig (actual Doctor Esteve) i València” l’any 1974.
Atès que la finca situada al carrer Sarret i Arbós, 8, no és objecte del present expedient de
contribucions especials.
Atès que la finca situada al carrer Sarret i Arbós, 10, dóna front a dos carrers que són: el carrer
Sarret i Arbós i la cruïlla formada pel carrer Ginjoler i el carrer Carrasco i Formiguera, que és el
carrer objecte del present expedient de contribucions especials per una façana de 5,30 ml,
segons indica l’àmbit del projecte d’urbanització.
Atès que la finca situada al carrer Sarret i Arbós, 10, va pagar la seva quota corresponent de
contribucions especials pel carrer Sarret i Arbós i no per la cruïlla formada pel carrer Ginjoler i
el carrer Carrasco i Formiguera.
Atès que l’edificabilitat de la finca ve generada pels dos carrers als quals dóna front.
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Atès que la finca de la seva propietat resultarà especialment beneficiada per l’execució de les
obres de Remodelació del carrer Carrasco i Formiguera entre els carrers Ginjoler i Primer de
Maig.
Es considera correcte el sostre subjecte de contribucions especials per a l’execució de les
obres de Remodelació del carrer Carrasco i Formiguera entre els carrers Ginjoler i Primer de
Maig, per a la finca situada al carrer Sarret i Arbós, 10.

Vist l'informe emès per la Cap de Secció d'Hisenda, que conclou:
-

La finca propietat de l'interessat, situada al carrer Sarret i Arbós 10, té
façana tant al carrer Sarret i Arbós com a la cruïlla entre els carrers Ginjoler
i Carrasco i Formiguera, i per tant, obté un benefici especial per la
urbanització del carrer Sarret i Arbós, i també per la urbanització del carrer
Carrasco i Formiguera..

-

Aquesta circumstància ja s'ha tingut present en la determinació de la quota
provisional corresponent, atès que s'ha reduït el mòdul total edificable de la
finca, que és de 716 m2 i s'ha considerat, segons es justifica en l'annex 2 a
l'expedient d'aplicació de les contribucions especials, un mòdul de 240 m2.

-

Per tant, es considera correcta la quota provisional assignada a l'interessat.

El Regidor-delegat d'Hisenda proposa al Ple l'adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER: Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Pere Rosell Forasté,
atès que el fet que la finca propietat de l'interessat, situada al carrer Sarret i
Arbós 10, tingui façana tant al carrer Sarret i Arbós com a la cruïlla entre els
carrers Ginjoler i Carrasco i Formiguera ja s'ha tingut present en la
determinació de la quota provisional corresponent, doncs s'ha reduït el mòdul
total edificable de la finca, que és de 716 m2 i s'ha considerat, segons es
justifica en l'annex 2 a l'expedient d'aplicació de les contribucions especials, un
mòdul de 240 m2.
SEGON: Ratificar l'acord plenari de data 17 de setembre de 2001, pel qual es
resolia:
"Aprovar definitivament l'expedient d'ordenació i aplicació de contribucions especials per les
obres d'urbanització del carrer Carrasco i Formiguera, entre els carrers Ginjoler i Primer de
Maig i els seus annexos 1 a 4 inclusius, el qual es resumeix a continuació:
Cost suportat pel municipi
Percentatge d'aplicació
Base imposable
Suma de mòduls de distribució (metres quadrats de
sostre)
Preu unitari mòdul (metres quadrats de sostre)

186.881.559 PTA

1.123.180,79 €

75%

75%

140.161.169 PTA

842.385,59 €

23.904

23.904

5.863,50 PTA

35,24 €
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Subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya

60.000.000 PTA

360.607,26 €

Compensació quota corresponent a Generalitat, en
tant que subjecte passiu

44.093.540 PTA

265,007,51 €

Resta de subvenció destinada a reduir el preu del
mòdul

15.906.460 PTA

95.599,75 €

970,85 PTA

5,83 €

4.892,65 PTA

29,41 €"

Disminució preu del mòdul
Preu del mòdul de la resta de subjectes passius

El senyor Canongia i Gerona inicia la seva intervenció demanant disculpes
als membres presents i al senyor Rosell, perquè l’interessat va presentar una
sol.licitud en temps i forma, però adreçada, equivocadament, a una regidoria
que no era la competent per resoldre-la, i, quan l’Ajuntament va detectar l’error
esmentat, ja s’havien resolt les al.legacions presentades respecte a aquest
expedient.
Per això, ara es torna a sotmetre a la consideració del Ple aquest expedient,
respecte el qual es desestimen les al.legacions formulades pel senyor Rosell,
per no tenir cap mena de fonament tècnic, ja que l’interessat paga per una part
de contribucions, com també ho va fer en el seu dia per una altra part de la
finca, cosa que és tal com ha de ser.
Aprofitant, però, que reapareix aquest tema al Ple, ha de dir que és molt
probable que s’arribi a un acord amb la Generalitat de Catalunya, respecte a
les compensacions sobre els terrenys afectats de l’Institut Lluís de Peguera,
amb la qual cosa, les contribucions disminuiran bastant en el moment de
cobrar-les, perquè es podrà desafectar una part dels costos que s’han
determinat per als terrenys.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
6.7

INFORMAR EN PART FAVORABLEMENT LA SOL.LICITUD DE REVISIÓ
DE LES TARIFES DEL SERVEI PÚBLIC D’AUTOTAXIS DE MANRESA,
PRESENTADA PEL SENYOR FRANCESC FONTANET I PLA, EN NOM DE
L’ASSOCIACIÓ RÀDIO TAXI MANRESA, I PROPOSAR EL RÈGIM
TARIFARI A APLICAR A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2002.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Hisenda, del 9
d’octubre del 2001, que, transcrit, diu el següent:
“Vista la sol·licitud de revisió de tarifes del servei públic d’auto-taxis de la ciutat
de Manresa, presentada pel Sr. FRANCESC FONTANET i PLA, en nom i
representació de l’ASSOCIACIÓ RÀDIO TAXI MANRESA.
Atès el que disposen els articles 251, 297 i següents del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, i 22 i 23 del Reglament nacional de serveis
urbans i interurbans de transport en automòbils lleugers i 2 i 3 del Decret
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149/1988, de 2 d’abril sobre modificació i implantació de tarifes de béns i
serveis en règim d’autorització o comunicació prèvies.
Vist l’estudi econòmic presentat pel sol·licitant.
Vist l’informe econòmic emès per la Cap de Secció d'Hisenda.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de
Comptes proposa al Ple de la Corporació d’adopció dels següents
ACORDS
Primer: Informar en part favorablement la sol·licitud de revisió de les tarifes del
servei públic d’auto-taxis de la ciutat de Manresa presentada pel Sr.
FRANCESC FONTANET i PLA en nom i representació de l’ASSOCIACIÓ
RÀDIO TAXI MANRESA, i proposar el règim tarifari següent, a aplicar a partir
de l'1 de gener de 2002:
COMPONENT TARIFARI

TARIFA 1
PESSETES

EUROS

Baixada de bandera

286

1,72

Qm. recorregut

128

0,769130

TARIFA 2
PESSETE
EUROS
S
225
1,35
113

0,676834

PESSETES

EUROS

1.997

12,00

180

1,08

Maletes

113

0,68

Animals domèstics

138

0,83

Sortida d'estacions
Serveis especials: bodes, funerals

113

0,68

6.800

40,87

Hora d'espera
Recollida a domicili
Suplements

(inclou dues hores d'espera)
Gossos guia, cotxets de nen i cadires
de rodes són gratuïts

Tarifa 1: Aplicable els caps de setmana, dies festius i laborables de 22 h a 6 h.
Tarifa 2: Aplicable els laborables de 6 h a 22 h.

Segon: Traslladar aquest acord, juntament amb l’expedient de la sol·licitud de
revisió de les tarifes, a la Comissió de Preus de Catalunya per a la resolució de
la sol·licitud esmentada.”
El senyor Canongia i Gerona pren novament la paraula i explica que
l’Ajuntament de Manresa ha d’informar sobre les sol.licituds de revisió dels
preus privats, que en aquest cas, fan referència al servei d’auto-taxi.
S’ha sol.licita un augment del 7 per 100 en les tarifes d’aquest servei. Tenint en
compte que, des de l’última revisió tarifària, l’índex de preus al consum que
s’ha produït a principis d’aquest any és del 2,4 per 100, l’Ajuntament de
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Manresa ha comunicat a la Junta de Preus que, sota el seu punt de vista,
aquesta revisió hauria de ser del 2,4 per 100.
Evidentment, la Junta de Preus decidirà, amb millor criteri, a qui dóna la raó, o,
en qualsevol cas, quin ha de ser l’increment de la tarifa.
L’Ajuntament de Manresa considera que l’augment raonable és el del 2,4 per
100 i no el del 7 per 100 sol.licitat pel Gremi d’Auto-taxi.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres
presents.
7.

PROPOSICIONS

7.2

PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, CIU, ERC I IC-V EN
RELACIÓ
AMB
EL
PROJECTE
DE
LLEI
D’ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA.

El secretari dóna compte de la proposició, del 9 d’octubre del 2001, que,
transcrita, diu el següent:
“Atès que l’evolució durant el darrers anys de les magnituds econòmiques del
sector públic local, i especialment les xifres d’endeutament, palesen l’alt grau
d’ortodòxia econòmica en la gestió econòmica de les hisendes locals en el
marc de l’equilibri pressupostari.
Atès que la normativa pressupostària i la tutela financera en matèria
d’operacions de crèdit a la que estan subjectes les corporacions locals és
fortament restrictiva i ja queda regulada legislativament.
Atès que el paper motor de la inversió pública des del sector local que ha estat
decisiu en la última dècada podria veure’s seriosament afeblit si finalment
s’aprova el projecte de llei d’estabilitat pressupostària que es troba a la darrera
fase de tramitació al Senat.
I atès que el projecte de llei d’estabilitat pressupostària faculta al Govern central
l’establiment de noves restriccions pressupostàries als ens locals sense
concretar quines seran, posant clarament en qüestió el principi d’autonomia
local.
És per tot això, que davant d’un Govern que s’entossudeix a tirar endavant la
normativa d’estabilitat pressupostària, s’acorda:
1.

Manifestar al Govern central el rebuig més contundent al projecte de llei
d’estabilitat pressupostària que restringeix de manera desproporcionada
la capacitat de gestió dels municipis, posant en perill els programes
d’inversió pública local per als propers anys. En conseqüència s’insta al
Govern de l’Estat la retirada d’aquest projecte de llei.

2.

Traslladar aquest acord al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat,
a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de
Municipis de Comarques.”
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El senyor Canongia i Gerona diu que resulta pesat entrar en el debat sobre la
Llei d’estabilitat pressupostària, després d’una sessió plenària tan feixuga com
aquesta. Però no és una broma, ja que aquesta Llei atempta contra l’autonomia
municipal, de la manera més greu que s’hagi pogut fer en temps democràtic en
aquest país, igual que s’ha fet amb la llibertat d’autonomia de Catalunya i tots
els temes d’autogovern, però en aquests moments es tracta del món local.
No som conscients del que vol dir aquesta Llei, ni el mateix govern ho és, però
en són molt conscients les persones que van fer les reflexions en veu alta
sobre el significat d’aquesta Llei a la Comissió de política fiscal i financera,
davant de les quals, al ministre li va quedar, com a única solució, la de dir que
s’augmentessin els impostos.
Molt probablement, ni el mateix ministre era realment conscient del que estava
fent.
Aquest fet es demostra amb les declaracions que està fent, de les quals es
dedueix que s’ho està replantejant, abans de l’aprovació definitiva de la Llei,
entre altres coses perquè si Europa ens demana 3, nosaltres volem arribar fins
a 33, per anar més enllà que els altres, amb la pretensió de demostrar alguna
cosa.
Si aquesta Llei entra en vigor, és molt probable que entrem en la situació de la
Gran Bretanya “tatcheriana”, que possiblement és el món ideal per a alguns,
però, actualment Anglaterra n’està pagant les conseqüències, o el Regne Unit,
per ser exacte.
El més greu d’aquesta situació és que s’aplica amb tota la contundència i sense
el més mínim marge de maniobra a aquells que han “fet els deures”. D’altres,
en canvi, no han aprofitat el temps de bonança econòmica per fer-los. Sabent,
a més a més, que aquesta aplicació suposa l’ofec i, per tant, no hi ha
possibilitat real de complir-la.
Si volem tenir unes mínimes inversions públiques municipals, respecte a les
quals suposa que tots estaran d’acord amb la seva necessitat a les ciutats, ja
es preocupen prou de buscar mecanismes de control per doble via, ja sigui el
Ministeri d’Hisenda per la seva part, o la banca, a partir del Banc d’Espanya. És
a dir, tots estan travats i, per tant, el sistema està bloquejat.
Com a dada respecte el dèficit dels ajuntaments o del món local, en el conjunt
de l’Estat espanyol, la situació a 31 de desembre de l’any passat, segons
informa el Banc d’Espanya, és d’un superàvit de 264 milions d’euros. Les
Comunitats Autònomes, per la seva banda, tenen un dèficit de 1.961 milions
d’euros, i l’Estat està en 3.369 milions d’euros.
Es refereix al concepte de dèficit, però aquesta no seria la paraula exacta, ja
que això seria el dèficit pressupostari via préstec, és a dir, el que s’amortitza
després del que es demana.
Fent, doncs, la interpretació més generosa d’aquesta Llei, amb ella s’està dient
als ajuntaments que, a partir d’ara, només podran demanar crèdit pel valor del
que amortitzin, per aquell exercici.
Evidentment, els qui no han esgotat la seva càrrega financera, perquè han
planificat les seves inversions al llarg del temps, o per qualsevol altra raó, no
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estaran afectats. A aquells que estan molt per sobre del que seria desitjable,
se’ls aplica per igual, i l’únic que han de fer és presentar un pla financer, que
haurà d’aprovar el Ministre d’Hisenda, a més del Conseller d’Economia, que és
l’únic que l’havia d’aprovar fins ara, la qual cosa suposa molt més control sobre
les Administracions locals.
Parlant amb rigor, amb aquesta Llei vigent, aquesta ciutat no hauria pogut
pagar la factura del Casino, ni podria fer les obres del Kursaal, que ja es veurà
com sortirà. Tampoc es podrà fer cap mena d’equipament públic.
Això és tan “bèstia” que és difícil de creure que sigui possible. És com si es
digués a un ciutadà que per poder comprar un pis ha d’estalviar el seu import
íntegre; o a un industrial, que renovi la maquinària amb el superàvit d’aquest
exercici.
Evidentment, és difícil que això quadri.
S’han elaborat dues lleis sobre aquesta qüestió, primer se’n va redactar una i,
posteriorment, quan es va veure que s’havien tocat preceptes massa
importants, es va fer una llei orgànica, que només diu que la primera és vàlida,
i, si algú té interès en estudiar el text de la norma esmentada, ell no té
inconvenient en fer fotocòpies.
No és un gran jurista, però sap sumar, restar, multiplicar i dividir, i aquesta Llei
està dient a l’Ajuntament que, si vol mantenir la seva capacitat inversora,
s’hauran d’incrementar els impostos municipals per un import de 48.000
pessetes per família manresana, segons els actuals preus.
Ignora si aquesta situació pot ser indiferent per a algú, però realment s’està
parlant de coses molt serioses, i sembla que no passi res.
El conjunt de forces municipalistes d’aquest país, la Federació de municipis de
Catalunya i l’Associació catalana de municipis diuen el mateix, i espera que el
conjunt del món municipal sigui capaç de fer reflexionar, i s’adoni que ha anat
molt més enllà.
Evidentment, els ajuntaments democràtics no són com els predemocràtics, ja
que són ajuntaments de serveis. Ofereixen serveis als ciutadans, per tant, no
són ajuntaments policies i no poden anar amb plantejaments de fa trenta o
quaranta anys. Aquest és el problema de fons.
Agrairia el vot afirmatiu dels membres corporatius, perquè, de la mateixa
manera que els ciutadans tenen el dret de revelar-se contra els seus
governants pel bé de la seva ciutat, com molt bé ha dit algú avui en aquesta
Sala, els militants dels partits polítics tenen el dret de revelar-se contra els seus
dirigents de partit, per defensar els ciutadans.
Els qui són en el món municipal en aquest moment, han de fer sentir la seva
veu, perquè, si no, el futur serà molt magre.
El senyor Javaloyes i Vilalta pren la paraula i diu el govern del Partit Popular
adopta, amb aquesta Llei, un compromís obert a l’estabilitat, a través de la qual
es pot transmetre il·lusió i donar majors oportunitats a tots els ciutadans, amb la
creació de llocs de treball.
Com a avantatges de l’estabilitat econòmica o pressupostària, podria esmentar
els següents: en una situació d’estabilitat econòmica o pressupostària hi ha una
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etapa de creixement llarga, durant la qual es crea el que el Partit Popular
anomena com a plena ocupació; es dóna cobertura a una nova reducció
d’impostos; es contribueix al control de la inflació, precisament de l’impost més
injust. En aquest sentit, s’han aprovat avui unes Ordenances Fiscals, respecte
a les quals, segons l’alcalde, portem entre un 3 i un 4 per 100 de retard sobre la
inflació.
Es redueix també el deute públic i s’assegura la viabilitat de la protecció social
i, en tot cas, es dóna més espai a la iniciativa social i més folgança al
finançament econòmic.
Amb l’evolució del dèficit públic i la taxa de creixement del treball és paradoxal
veure sempre que, com més dèficit hi ha, més atur es produeix. Aquesta és una
dada estadística i cal veure que, en tot cas, des de l’etapa de l’any 1996,
ràpidament, el 100 per 100 del creixement econòmic es va traslladar a la
creació de treball, i de manera sostinguda.
La reducció continuada del dèficit públic s’ha vist acompanyada d’un important
creixement de treball i, per molt que a algú no li agradés, amb una bona creació
del mateix.
L’estabilitat serà un nou model de política econòmica, que pot agradar o no,
però que estarà basat en polítiques pressupostàries rigoroses, amb les que ha
d’haver liberalitzacions de mercats i, fonamentalment, diàleg social.
Podria exposar un seguit d’exemples del que suposaria una estimació del
dèficit a l’any 2001, si es produís un dèficit el 6,5 per 100 de dèficit a l’Estat,
que és el que hi havia l’any 1995, en el sentit del que això representaria per a
les arques de l’Estat.
Per aconseguir aquest 6,5 per 100 caldria finançar 7 bilions de pessetes, que
és el doble del que s’ha gastat aquest any en inversions.
Representaria que en sanitat, totes les Administracions gasten 5 bilions de
pessetes, aproximadament, i en educació, al voltant de 4 bilions de pessetes.
Aquesta Llei, que és un avantprojecte, que no s’ha aprovat, que està al Senat, i
respecte a la qual es va dir que al Senat es farien una sèrie d’introduccions,
probablement recollirà tot un seguit d’inquietuds del món local, però el GMPP,
en principi, dóna suport a aquest avantprojecte, perquè considera que és una
garantia a la política del creixement econòmic, sostingut en tot cas, i que pot
afectar beneficiosament la nostra ciutat.
La Llei d’estabilitat pressupostària té com a objectiu que les Administracions
sanegin els seus comptes, i li sembla molt bé que a Manresa ja ho estiguin,
com a conseqüència del superàvit que s’ha produït, com ha explicat el senyor
Canongia, però no es tracta que Manresa tingui o no aquest problema, ja que hi
ha localitats veïnes que poden partir-lo.
El GMPP creu que en un Estat tan descentralitzat com Espanya, l’esforç per
mantenir l’equilibri i aconseguir superàvit seria inútil si només el fes
l'Administració central. Aquesta Llei d’estabilitat pressupostària respecta
totalment l’autonomia financera i la capacitat d’autogovern de les Comunitats
Autònomes i dels ajuntaments, que seran els qui, en definitiva, continuaran
decidint quines són les seves prioritats.
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El GMPP entén la defensa aferrissada que ha fet el senyor Canongia del seu
discurs, tenint en compte que aquesta proposició s’ha passat a tots els
ajuntaments de Catalunya, però creu honestament que es tracta més d’una
política de partit que de municipalisme.
El GMPP votarà negativament la proposició, perquè l’avantprojecte serà
modificat i anirà en benefici de tots plegats.
El senyor de Puig i Viladrich anuncia el vot afirmatiu del GMCiU a la
proposició, per considerar que els regidors dels ajuntaments han de lluitar per
defensar les seves competències i reivindicar-ne de noves, davant de qualsevol
actuació de l’Estat o d’altres Administracions destinades a retallar o crear
problemes en el món municipal.
Com ha dit abans el senyor Canongia, és tard i costa seguir un debat tan
carregós sobre aquest tema, però voldria fer la reflexió següent: s’ha dit durant
el debat que l’increment del dèficit públic provocava l’augment de l’atur,
respecte a la qual cosa, li agradaria saber què hauria passat en aquest país si
les Administracions no haguessin fet una sèrie d’inversions, malgrat que amb
elles s’hagin produït dèficits. Segurament l’atur hauria augmentat encara molt
més.
El senyor Fontdevila i Subirana intervé dient que, si el senyor Javaloyes diu
que ja ho fan tots perquè ho diu el Partit dels Socialistes, ell gairebé
s’exaspera. El GMERC també tenia la intenció de presentar aquesta proposició
i, per això, la va signar.
Voldria comentar algunes afirmacions fetes pel senyor Javaloyes, en nom del
Partit Popular.
Segurament, quan fa una estona parlava d’ofec, dient que ells eren culpables
d’algun ofec, ara resulta que a l’ofec li diu estabilitat, ja que aquest és el xarop
que el Partit Popular pretén receptar als Ajuntaments amb tres coses: el 12 per
100 dels ingressos que han de passar a l’Estat; a Catalunya, amb una
discriminació pel que fa a les inversions. Si l’Ajuntament no es pot acollir a nous
crèdits, es pregunta com pretén el senyor Javaloyes que decideixi les prioritats
i, sobretot, que posi aquella imaginació que també li receptava en el capítol
dels Pressupost.
Aquesta és una Llei que conté aspecte molt més greus dels que s’han dit
durant aquest Ple, que ofega els ajuntaments i que, en definitiva, també parla
de la desconfiança amb què el Partit Popular, en aquest cas, regala els
municipis.
El senyor Mora i Villamate intervé dient que cal reconèixer que els
ajuntaments, en aquesta etapa democràtica, han jugat un paper fonamental en
la construcció de l’Estat del benestar, més enllà de les seves competències
estrictes, en matèria d’ensenyament, sanitat, cultura, esports, etc. Ho ha fet per
la seva proximitat als ciutadans i malgrat que l’evolució del finançament local no
hagi correspost amb aquesta evolució en el compromís per donar sortida als
problemes dels ciutadans.
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El país té pendent, des de fa molts anys, un pacte local per al finançament, que
no s’ha assolit mai.
Malgrat aquest compromís, aquest anar més enllà i les dificultats d’un
finançament precari i insuficients, els ajuntaments, en general, són segurament
l'Administració que té un nivell més bo de finançament i de bona gestió
econòmica.
Des d’aquest punt de vista, no s’acaba d’entendre aquest avantprojecte de Llei,
perquè aquesta capacitat de resposta que tenen els ajuntaments continuarà
essent necessària, com també ho continuarà essent la mateixa agilitat i el
mateix grau d’autonomia que ho ha fet possible fins ara.
Per tant, aquesta Llei posa límits a aquesta capacitat.
Considera que el Partit Popular ha tret als ajuntaments la “majoria d’edat” que
han aconseguit durant aquests anys de gestió democràtica.
Amb arguments enviats per fax des del carrer Génova de Madrid, no se
solucionen els temes, sinó veient realment les repercussions que té una Llei
com aquesta per als ajuntaments, i adoptant una posició amb valentia, encara
que sigui contrària a la que defensa el partit del senyor Javaloyes, perquè
aquesta Llei perjudicarà els ajuntaments i, per tant, els ciutadans.
El senyor Javaloyes i Vilalta intervé dient que s’han fet un seguit de
manifestacions en aquest Ple, com si el GMPP hagués dit que els ajuntaments
no han fet res per al desenvolupament econòmic del país, i que són els
responsables dels grans dèficits estructurals. Això no s’ha dit ni s’ha insinuat.
Per això demana al senyor Mora que llegeixi la Llei que s’està discutint, ja que
l’únic que es planteja clarament amb ella és l’aspecte de l’estabilitat, sense
referir-se en cap moment al passat i sense culpar ningú del dèficit.
Tots haurien de tenir clar que qualsevol que sigui l'Administració que generi els
dèficits, els diners s’han de tornar, cosa que hauria de saber l'equip de govern.
Perquè l'equip de govern es beneficiï d’un interès fabulós en aquest moment,
tot es mou en la mesura de l’interès que correspon, però, insisteix, els diners
s’han de tornar.
Aquesta és la base de l’estabilitat.
L'alcalde diu que, si se li permet la broma, cal tenir una mica de confiança, ja
que Keines torna i això és bo. Després de sentir parlar tant d’estabilitat, havia
de fer referència a Keines i al dèficit públic, com a un element positiu.
Si més no, els americans, que suposa que són més lliberals que el Partit
Popular, estan aplicant en aquests moments polítiques Keinesianes i de dèficit
públic.
Sotmesa a votació la proposició, s’aprova per 23 vots afirmatius (11 GMS, 1
GMIC-V, 3 GMERC i 8 GMCiU) i 2 vots negatius (GMPP).
8.

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS
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8.1

PREGUNTA DEL GMCIU, SOBRE LA RETIRADA DE LA TANCA DE CAN
JORBA.

El secretari dóna compte de la pregunta, del 15 d’octubre del 2001, que,
transcrita, diu el següent:
“En quina data preveu l'equip de govern que es retirarà la tanca que hi ha a
l’exterior de l’edifici de can Jorba, a la Muralla del Carme?”
El senyor García i Comas diu que ell no pot prendre un compromís sobre la
retirada de la tanca, perquè l’Ajuntament de Manresa no és l’executor de les
obres.
Els responsables de les obres s’han compromès aquest matí, durant una
entrevista mantinguda amb l’Ajuntament, a retirar la tanca abans de Nadal,
tenint en compte, però, que en aquest moment, per acabar la façana falta tapar
una obertura situada a prop de la Cerveseria. Per executar aquesta obra,
necessiten tenir la tanca col·locada, per una qüestió de seguretat.
Per tant, taparan l’obertura, reduiran la tanca a aquest espai i retiraran la tanca
de la Muralla, abans de les festes de Nadal del 2001, segons el compromís que
han adoptat.
8.2

PREGUNTA DEL GMCIU, SOBRE L’ARRIBADA DEL SERVEI PÚBLIC DE
TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS AL POLÍGON DE BUFALVENT

El secretari dóna compte de la pregunta, del 15 d’octubre del 2001, que,
transcrita, diu el següent:
“Té en previsió l'equip de govern fer possible l’arribada del servei públic de
transport urbà a l’interior del polígon industrial de Bufalvent, per a ús de les
persones que hi treballen?”
El senyor Caballo i Molina respon a la pregunta dient que, com és sabut, el
transport públic suporta un dèficit de 90 milions de pessetes l’any,
aproximadament.
En aquest moment, l’increment de línies a la xarxa del transport suposaria un
augment del cost, la qual cosa comportaria que es tornés a parlar d’impostos.
Per tant, no està previst incorporar cap línia nova, al marge dels estudis que es
puguin realitzar, necessaris per al que es proposa en aquesta pregunta i per a
altres urbanitzacions que s’estan duent a terme a Manresa.
Un cop tractats tots els assumptes, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les 0
hores i 20 minuts del 16 d’octubre del 2001, la qual cosa, com a secretari
general accidental, certifico, i s’estén aquesta acta en els fulls del paper
segellat de la Generalitat de Catalunya núm. ............... i correlativament fins el
............

El secretari general accidental,

Vist i plau,
L’alcalde
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