ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 5 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ.
Dia: 16 d'abril de 2007
Hora: 20 h
Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Manresa

ASSISTENTS
Alcalde-president
Il.lm. Sr. Josep Camprubí i Duocastella
Tinents d'alcalde
Primer:
Sr. Ignasi Perramon i Carrió
Segona: Sra. Àngels Mas i Pintó
Tercera: Sra. Núria Sensat i Borràs
Quart:
Sr. José Luís Irujo i Fatuarte
Cinquena: Sra. Aida Guillaumet i Cornet
Sisè:
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
Setè:
Sr. Montserrat Selga i Brunet
Regidors i Regidores
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.

Montserrat Mestres i Angla
Anna Torres i Garcia
Francesc Caballo i Molina
Rosa Argelaguet i Isanta
Joan Vinyes i Sabata
Josep Lluís Gozalbo i Fuertes
Xavier Rubio Cano
Josep Vives i Portell
Imma Torra i Bitlloch
Josep Becerra i Finestras
Maria Rosa Riera i Montserrat
Gregori García i Lladó
Alexis Serra i Rovira
Miquel Àngel Martínez Conde
Josep Maria Sala i Rovira
Xavier Javaloyes i Vilalta
Carina Rius Díaz

Secretari general
Sr.

Alfred Lacasa i Tribó

Interventor
Sr.

Josep Trullàs i Flotats
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El senyor Becerra i Finestras s’incorpora a la sessió quan són les 20 h 14 min, en el
coneixement del punt 5.2.3 de l’ordre del dia.
La senyora Carina Rius i el senyor Martínez Conde s'incorporen a la sessió quan són
les 21 h 34 min i les 21 h 35 min, respectivament, en el coneixement del punt 8.1 de
l'ordre del dia.
El president obre la sessió, en primera convocatòria, a les 20 h i 07 min, i un cop
comprovat el quòrum d’assistència necessari per a la seva vàlida constitució, es passa
tot seguit a tractar els assumptes compresos a l’ordre del dia que s’especifica a
continuació.

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 4, DEL DIA 19 DE
MARÇ DE 2007.
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l'acta de la
sessió ordinària del dia 19 de març de 2007, que s'ha entregat als regidors i regidores,
juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna observació a
formular respecte al seu contingut.
En no formular-se’n cap, l'acta del dia 19 de març de 2007 queda aprovada per
unanimitat dels 22 membres presents.

2.

QÜESTIONS PRÈVIES

2.1

CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA
CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL EN LES SEVES SESSIONS NÚM. 10, 11, 12 I 13
CORRESPONENTS ALS DIES 12, 19 I 26 DE MARÇ I 2 D’ABRIL
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 2568/1986, DE 28 DE NOVEMBRE.

Els regidors queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la Junta
de Govern Local en les seves sessions número 10, 11, 12 i 13 corresponents als
dies 12, 19 i 26 de març i 2 d'abril del 2007, 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.
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2.2

CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA
CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DEL LES RESOLUCIONS 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 2568/1986, DE 28 DE NOVEMBRE.

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

SERVEIS JURÍDICS I D’ASSESSORAMENT

A.1)

PERSONACIÓ EN PROCESSOS JUDICIALS

2.3

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 1949, DE 12 DE
MARÇ DE 2007, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 580/2005, CONTRA LA
RESOLUCIÓ DICTADA PEL DIRECTOR DEL SERVEI D'OCUPACIÓ DE
CATALUNYA, REFERENT A UNA SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ
D’UN CURS DEL PLA DE FORMACIÓ OCUPACIONAL DE LA
CONVOCATÒRIA 2002.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals
davant els Jutjats contenciosos administratius de Barcelona que per repartiment
correspongui, en qualitat de part recurrent, en el recurs contenciós administratiu núm.
580/2005 interposat contra la Resolució dictada pel Director del Servei d’Ocupació de
Catalunya el 30 de març de 2005 que acceptava la renúncia presentada per
l’Ajuntament de Manresa a la subvenció per a la realització del curs d’”Empleada de la
llar” aprovat dins del Pla de Formació Ocupacional de la convocatòria de 2002 i
modificava l’import de la subvenció total inicialment atorgada pel mateix òrgan per
import de 124.828,70 euros, la qual quedava establerta en la quantia de 110.201.20
euros. Aquesta resolució declarava també l’obligació de reintegrar a la Generalitat de
Catalunya la quantitat de 14.627,50 euros corresponents a l’import de la subvenció a la
qual es va renunciar, més la quantitat de 791,91 euros en concepte d’interessos legals.
El recurs s’adreça també contra la resolució presumpta desestimatòria del recurs
d’alçada.
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."

2.4

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 2067, DE 19 DE
MARÇ DE 2007, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ, EN
EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 84/2007-C, REFERENT A
UNA RESOLUCIÓ DE LA REGIDORA D'URBANISME DE DATA 27/07/2006
DENEGATÒRIA DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS.
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El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals,
en el recurs contenciós-administratiu número 84/2007-C pel Sr. MIQUEL CRUZ I
CAMPRUBÍ, contra la resolució de l’Alcalde-President de 15 de novembre de 2006, la
qual desestimava el recurs de reposició interposat per l’actor contra la resolució de la
Regidora d’Urbanisme de data 27/07/2006 denegatòria de llicència d’obres menors per
dur a terme la substitució de portes exteriors i finestres, revestiment de façana i
tancament de finca en relació a l’edifici situat al Camí de la Torre Santa Caterina de
Manresa conegut com “Cal Vica” (OBM 138/06), davant el Jutjat Contenciós-Administratiu
núm. 11 de Barcelona, en qualitat de part demandada.
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat
Contenciós-Administratiu núm. 11 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 de la Llei
29/1998, i notificar aquest acord a totes aquelles persones que apareguin en ell com a
interessades, emplaçant-les perquè puguin personar-se com a demandades en el termini
de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998.
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals,
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a
l’acord anterior (contracte d’assistència del dia 08-07-03), i designar la lletrada en exercici
dels Serveis Jurídics Municipals, senyora TRINITAT CAPDEVILA I FÍGOLS, directora de
la defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."

2.5

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 2074, DE 15 DE
MARÇ DE 2007, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS D’APEL·LACIÓ INTERPOSAT CONTRA LA INTERLOCUTÒRIA
DICTADA PEL JUTJAT DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 10 DE
BARCELONA EL DIA 21-12-2006, QUE DESESTIMAVA UNA SOL·LICITUD
D’EXECUCIÓ FORÇOSA

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r.
APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració davant la Sala del
Contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs
d’apel·lació interposat per Antoni Gener Jofre i Engràcia Araque Ibor contra la
Interlocutòria dictada pel Jutjat del Contenciós-Administratiu número 10 de Barcelona dia
21-12-2006, que desestimava la sol·licitud d’execució forçosa per part de l’actora.
2n.
NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI I BAS, Procurador dels Tribunals,
representant d'aquest Ajuntament en el recurs d’apel·lació esmentat a l’acord anterior
(contracte d’assistència del dia 08-07-03), i designar la lletrada en exercici dels Serveis
Jurídics Municipals, senyora TRINI CAPDEVILA FÍGOLS, directora de la defensa jurídica
en el recurs contenciós-administratiu de referència.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació"
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2.6

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 2102, DE 14 DE
MARÇ DE 2007, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
JUDICI DE FALTES 214/2006 PER MALTRACTAMENTS CONTRA ELS
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚMEROS 643, 638 I 586, PELS FETS
ESDEVINGUTS EL DIA 10 DE FEBRER DE 2006.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals,
en el judici de faltes número 214/2006 que se segueix davant del Jutjat de Primera
Instància i Instrucció de Manresa número 3 com a responsable civil subsidiari degut a la
denúncia del sr. FRANCESC BOIX RIBA per maltractaments contra els agents de la
Policia Local números 643, 638 i 586 pels fets esdevinguts el dia 10 de febrer de 2006
consistents en atemptat, falta de respecte i consideració als agents de l’autoritat.
2n. DESIGNAR la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora
MONTSERRAT MORROS MARTÍNEZ, directora de la defensa jurídica de l’Ajuntament
en el judici de faltes de referència.
3r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària a l’agent de la policia local amb el
carnet professional número 586, per tal de garantir-li la defensa jurídica que calgui en
la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 3 de Manresa amb el número de
judici de faltes 214/2006 en el que figura com a denunciant i denunciat, i amb l’objecte
de ser part en el procediment que se segueix arran de la denúncia presentada el dia
10 de febrer de 2006 per uns fets esdevinguts el mateix dia, a la carretera de Vic
número 88 de Manresa, consistents en atemptat, falta de respecte i consideració als
agents de l’autoritat.
4t. DESIGNAR el senyor JESÚS ALONSO BURGOS (contracte d’assistència del dia
20-10-05) com a director de la defensa jurídica en judici de l’agent 586 en el judici de
faltes 214/2006.
5è. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."

2.7

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 2278, DE 21 DE
MARÇ DE 2007, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 83/2007-C, REFERENT A
UNA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PELS DANYS
SOFERTS EN UN VEHICLE.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i,
en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 83/2007-C pel Sr.
FRANCISCO RUÍZ COCA, contra desestimació presumpta de la reclamació de
responsabilitat patrimonial a l’Ajuntament de Manresa pels danys soferts en el vehicle
propietat de l’actor el dia 10/03/2006 causats per la caiguda de la branca d’un arbre,
davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 13 de Barcelona, en qualitat de part
demandada.
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2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat
Contenciós-Administratiu núm. 13 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 de la Llei
29/1998.
3r. DESIGNAR el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor JORDI
RODRÍGUEZ I FUENTES, director de la defensa jurídica en el recurs contenciósadministratiu de referència i NOMENAR-LO representant d’aquest Ajuntament en aquest
recurs.
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."

2.8

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 2499, DE 22 DE
MARÇ DE 2007, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN
LES DILIGÈNCIES PRÈVIES NÚM. 633/2006-L I PRESTAR ASSISTÈNCIA
JURÍDICA A L'AGENT DE POLICIA LOCAL NÚM. 653.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració davant el Jutjat d’Instrucció
núm. 5 de Manresa, en les diligències de prèvies núm. 633/2006-L en qualitat
d’administració responsable civil subsidiària pels possibles danys causats per l’agent
núm. 653 de la Policia Local de Manresa, que hi figura com a imputat.
2n. NOMENAR el senyor MIQUEL VILALTA FLOTATS, Procurador dels Tribunals,
representant d'aquest Ajuntament en el procediment esmentat a l’acord anterior, i
DESIGNAR la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora
MONTSERRAT MORROS I MARTÍNEZ, directora de la defensa jurídica d’aquest
Ajuntament.
3r. PRESTAR assistència a l’agent de la Policia Local núm. 653, per tal que pugui
nomenar el procurador senyor MIQUEL VILALTA FLOTATS com a representant seu en
les diligències prèvies núm. 633/2006-L que se segueixen al Jutjat d’Instrucció núm. 5 de
Manresa.
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."

A.2)

EXECUCIÓ DE SENTÈNCIES

2.9

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 1950, DE 12 DE
MARÇ DE 2007, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 1065,
DICTADA EL 24 DE NOVEMBRE DE 2006 PER LA SALA DEL CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU DEL TSJC, QUE RESOL DESESTIMAR EL RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 682/2002, REFERENT A UNA
RECLAMACIÓ PER LES LESIONS PATIDES COM A CONSEQÜÈNCIA D’UNA
CAIGUDA.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència núm. 1065 dictada el dia 24 de
novembre de 2006 per la Secció Segona de la Sala del Contenciós-Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins el recurs contenciós-administratiu núm.
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682/2002 interposat per la Sra. ISABEL AIVAR RAYA, contra la desestimació presumpta
de la reclamació formulada per lesions com a conseqüència d’una caiguda a la Ctra.
Santpedor, a l’alçada de la Plaça de la Creu, resolució judicial que literalment decideix:
“1º) Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo, declarando ajustada a
derecho la resolución recurrida. 2º) No formular condena en costas”.
2n. DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació."

2.10

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 2154, DE 19 DE
MARÇ DE 2007, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 63/2007,
DICTADA EL 5 DE FEBRER DE 2007 PEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 5 DE BARCELONA, QUE RESOL DESESTIMAR EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 392/2004-V, REFERENT A
UN EXPEDIENT DE LLICÈNCIA D’ACTIVITATS.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència núm. 63/2007 dictada el dia 5
de febrer de 2007 pel Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 5 de Barcelona dins el
recurs contenciós-administratiu núm. 392/2004-V interposat per Luisa Muñoz Pérez,
contra la resolució de l’Alcalde-President de 06/05/2004 que desestimava el recurs de
reposició de 13 de febrer de 2004 que declarava conclós l’expedient incoat per no
disposar de l’acta de control inicial legitimadora del funcionament de l’activitat de centre
de ball esportiu amb servei de bar privat exercida per part de la societat Ball Frak, S.L.,
en el carrer Sant Antoni M. Claret núm. 10 de Manresa, resolució judicial que literalment
decideix: “Desestimar el recurso contencioso-administrativo ordinario núm. 392/2004-V
interpuesto por Luisa Muñoz Pérez contra la actuación administrativa municipal a la
que se refieren los antecedentes de la presente resolución por falta de acción o
legitimación activa de la recurrente para la interposición del recurso; sin costas”.
2n. DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació."

2.11

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 2394, DE 21 DE
MARÇ DE 2007, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 64/07,
DICTADA EL 13 DE FEBRER DE 2007 PEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 12,
QUE RESOL ESTIMAR EL RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 258/2005-1B.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
1r. EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència núm. 64/07 dictada el dia 13 de
febrer de 2007 pel Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 12, dins el recurs
contenciós-administratiu núm. 258/2005-1B interposat per JOAN SOLER PLANAS,
contra aquest Ajuntament, resolució judicial que literalment decideix: “Estimar el
present recurs tot anul·lant l’acord impugnat en allò que es refereix el recurrent, i
imposar costes a l’Administració demandada, costes que en cap cas superaran el
màxim total de 600 euros”.
2n. DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació.
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2.12

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 2527, DE 28 DE
MARÇ DE 2007, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 619/2006,
DICTADA EL 18 DE JULIOL DE 2006 PER LA SECCIÓ QUARTA DE LA SALA
CONTENCIÓS ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
DE CATALUNYA, QUE RESOL DESESTIMAR EL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 694/2003, EN RELACIÓ A UNA RECLAMACIÓ PER
DANYS DEGUTS A UNA CAIGUDA.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència núm. 619/2006 dictada el dia
18 de juliol de 2006 per la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dins el recurs contenciós-administratiu
núm. 694/2003 interposat per EMILIA VILA GARCIA, contra la desestimació presumpta
de la reclamació per danys deguts a una caiguda al C/ Puigterrà de Dalt núm. 12-14 de
Manresa el dia 25 de febrer de 2002, resolució judicial que literalment decideix:
“Desestimamos el recurso de contencioso-administrativo interpuesto por Dª Emilia Vila
Garcia contra la resolución presunta del Ayuntamiento de Manresa en reclamación de
responsabilidad patrimonial arriba expresada, sin hacer imposición de costas en este
proceso”.
2n. DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació."

A.3)

PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA

2.13

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 2500, DE 21 DE
MARÇ DE 2007, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 630 I 644, EN EL JUDICI DE FALTES
NÚM. 543/2006.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de la policia local amb el
carnet professional número 630 i 644, per tal de garantir-los la defensa jurídica que
calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 4 de Manresa amb el
número de judici de faltes 543/2006, i amb l’objecte de ser part en el procediment que
se segueix arran de la denúncia presentada el dia 9 de desembre de 2006 per uns fets
esdevinguts el mateix dia, a la Via de Sant Ignasi de Manresa, consistents en atemptat
als agents de l’autoritat, i que podrien ser constitutius d’infracció penal, d’acord amb el
que disposa l’article 41 LPL.
2n. DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora
Montserrat Morros Martínez, directora de la defensa jurídica en judici dels agents de la
policia local de carnet professional números 630 i 644, en el judici de faltes 543/2006.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació"

b)

SERVEIS FINANCERS
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2.14

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 2153, DE 19 DE
MARÇ DE 2007, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDITS NÚM. 5/2007, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE
L'EXERCICI 2007.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 5/2007, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la mateixa
subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària de 30.000,00
Euros, a l’empara del que disposen l’article 179 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i
l’article 7è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2007, segons
detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient.
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179, en relació amb el
169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu.
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2007."
ESTAT DE DESPESES

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT

PARTIDA

DENOMINACIÓ

AUGMENT

413.6.226

Programa de drogodependències.- Despeses diverses

413.4.489

Promoció de la salut.- Altres transferències
400,00

422.1.212

Ensenyament bàsic.- Edificis i altres construccions

422.3.625

Ensenyament Arts.- Mobiliari i estris

422.3.226

Ensenyament Arts.- Despeses diverses

Consignació insuficient
400,00 Per augmentar partida 422.1.227.01

1.500,00

Consignació insuficient
1.500,00 Per augmentar partida 422.3.625

422.8.227.01 Ensenyament Conservatori Música.- Seguretat

800,00

Ensenyament Conservatori Música.- Edificis i altres construccions

451.1.227.01 Biblioteques i Arxius.- Seguretat
451.1.212

CAUSES
Consignació insuficient

19.000,00 Par augmentar partida 413.6.226

422.1.227.01 Ensenyament bàsic.- Seguretat

422.8.212

BAIXA

19.000,00

Consignació insuficient
800,00 Per augmentar partida 422.8.227.01

400,00

Biblioteques i Arxius.- Edificis i altres construccios

Consignació insuficient
400,00 Per augmentar partida 451.1.227.01

22.100,00

22.100,00

C)

ASSUMPTES DIVERSOS

2.15

DONAR COMPTE DE DIVERSOS ESCRITS QUE JUSTIFIQUEN RECEPCIÓ
D’ACORDS ADOPTATS PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA.

El secretari dóna compte dels escrits següents:
Data
d'entrada

Organisme

Remitent

Acord municipal
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26-03-2007

16-03-2007

Congrés

Senat

Referent a l'adopció
mesures urgents en
Grup Parlamentari Popular
servei de rodalies
Renfe a Catalunya.
Referent a l'adopció
mesures urgents en
Grup Parlamentari Català
servei de rodalies
Renfe a Catalunya.

de
el
de
de
el
de

L'alcalde disposa l'alteració de l'ordre del dia, en el sentit que el dictamen, 5.2.3 es
passi a tractar després de les qüestions prèvies.
5.2.3

ESTABLIR COM A INSTRUMENTS D'ANÀLISI I DE PROPOSTA DEL
PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT (PEC) ELS DOCUMENTS "PROJECTE
EDUCATIU DE CIUTAT. DIAGNOSI" I "LES PROPOSTES", I IMPULSAR LA
CONTINUÏTAT DEL PEC.

En el coneixement d'aquest punt s'incorpora a la sessió el senyor Becerra i Finestras.
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Educació, de 10
d'abril de 2007, que transcrit diu el següent:
"La Regidoria d’Educació, d’acord amb un dels objectius contemplats en el Pla
d’Actuació Municipal, ha impulsat des de 2004 l’elaboració del Projecte Educatiu de
Ciutat. Aquest projecte concreta operativament els objectius, els recursos, les
sinèrgies i complicitats que cal impulsar per fer de Manresa una ciutat educadora. El
Projecte Educatiu de Ciutat és una eina de planificació, però també un instrument
metodològic, i ha estat elaborat d’acord amb els continguts de la Carta de Ciutats
Educadores, aprovada el 1990 per l’Associació Internacional de Ciutats Educadores, a
la qual l’Ajuntament de Manresa s’adherí, per acord de Ple de data 18 de desembre de
2000.
El municipi té competències de col·laboració amb l‘administració educativa, però els
articles 66 i 71 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableixen que “El municipi,
per la gestió dels seu interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure
tota mena d’activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les
necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns” i que l’ajuntament “també pot
exercir activitats complementàries de les pròpies d’altres administracions públiques i,
en particular, les relatives a: a) educació...“ És des d’aquesta òptica que la importància
del Projecte Educatiu de Ciutat rau tant en el seu procés d’elaboració com en la seva
finalitat última, la d’aconseguir un document capaç d’orientar el conjunt de les
actuacions educatives del municipi i que potenciï els aspectes educatius globals per
sobre de les tendències sectorials o fragmentades.
En una primera fase s’elaborà la Diagnosi del Projecte Educatiu de Ciutat. Aquesta
Diagnosi, presentada públicament el juliol de 2005 (i que s’adjunta a aquest dictamen
com a Annex I), té tres objectius: disposar del mapa educatiu de la ciutat, no solament
escolar, sinó de tots els recursos, serveis, entitats, equipaments i espais que realitzen
formació formal i no formal, conèixer i analitzar la percepció dels manresans en relació
a la seva ciutat com a ciutat educadora i, finalment, identificar els punts forts i els punts
febles de la ciutat en l’àmbit educatiu.
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En la segona fase es creà el Nucli Impulsor del PEC, format per 23 persones
representatives d’un ampli ventall de la vida social, educativa, cultural, esportiva
econòmica i associativa de Manresa. A través d’un procés de participació ciutada-na,
més de 180 manresans i manresanes distribuïts en 7 grups que van celebrar un total
de 28 reunions van treballar en un seguit de propostes que havien de configurar les
accions del PEC. Paral·lelament els alumnes de 17 centres educatius públics i
concertats de Manresa elaboraren les propostes del PEC dels Infants. El resultat
final d’aquesta fase és el conjunt de 88 accions sorgides tant del debat ciutadà com
del PEC dels Infants, i que van ser presentades públi-cament el novembre de 2006 (i
que s’adjunta a aquest dictamen com a Annex II).
La tercera fase, tot just iniciada, implica el desplegament de les accions del Projecte
Educatiu de Ciutat, l’impuls de noves iniciatives ciutadanes, i la coordinació i difusió
dels programes ja existents en un procés que ha de perdurar en el temps atès que,
com s’ha escrit, una ciutat serà educadora si ofereix amb generositat tot el seu
potencial, si es deixa aprehendre per tots els seus habitants, i si els ensenya a fer-ho.
Es indispensable la complicitat entre les institucions i els agents socials, les entitats i
els centres educatius per estabilitzar i donar continuïtat al procés per fer de Manresa
una ciutat educadora. És ara, doncs, que cal explicitar el compromís formal de la
institució municipal amb el projecte, tal com ha expressat el Nucli Impulsor del PEC,
així com la determinació de dur a terme les actuacions que se’n derivin en el futur.

Vist l’informe emès pel cap de la Secció jurídicoadministrativa de l’Àrea de Serveis a
les Persones en data 10 d’abril de 2007.
Per tot això la Regidora delegada d’Educació proposa al Ple de la Corporació l’adopció
dels següents:
PRIMER.- Establir com a instruments d’anàlisi i de proposta del Projecte Educatiu de
Ciutat els documents “Projecte Educatiu de Ciutat. Diagnosi” datat al maig de 2005, i
“Les propostes” de novembre de 2006.
SEGON.- Impulsar, en col·laboració amb les entitats i institucions de la ciutat, el procés
de desplegament del PEC i donar-li continuïtat en el futur d’acord amb l’esperit de
l’Associació Internacional de Ciutats Educadores de la qual Manresa forma part des de
2001."

El senyor Llenas, en nom del Nucli Impulsor de Manresa (NIM), agraeix al Centre
Excursionista del Bages que li hagi facilitat poder intervenir en el Ple. Així mateix,
demana que es prevegi la possibilitat que, en posteriors plens, la gent que treballa per
la ciutat, encara que no consti com a entitat, pugui participar-hi, fent la petició
corresponent.
El Nucli Impulsor va néixer impulsat per la regidoria d'Educació, a la qual s'agraeix que
comptés amb la confiança de l'entitat per tirar endavant el Projecte Educatiu de Ciutat
(PEC) i que sabés engrescar i fer creure en el projecte, i també se li agraeix el suport
que ha proporcionat a l'entitat.
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El senyor Llenas segueix dient, en nom del Nucli Impulsor i de tota la gent que ha
participat en el procés d'elaboració de propostes, que s'ha de continuar amb aquest
projecte en el futur.
El senyor Llenas passa a concretar les demandes que es fan en el Ple. En primer lloc,
cal identificar la frase que ha guiat tot el procés: "tot el que fas, educa". Si aquest
projecte va néixer de la regidoria d'Educació, l'entitat NIM es va creure que l'educació
és quelcom més que la gent que està en el món de l'educació. Es va creure que quan
s'ha de parlar d'urbanisme d'un carrer, s'ha de pensar en l'educació; que quan s'ha de
dissenyar un cartell, s'ha de pensar en educació; que sempre, qualsevol cosa que es
faci, està tenyida per l'educació.
Si el projecte va néixer d'una regidoria que el va empènyer amb força i va donar suport
a l'entitat, actualment, es considera que ha agafat un caire transversal que afecta a
totes les regidories de l'Ajuntament. Per tirar endavant aquest projecte es considera
que en lloc de dependre d'Educació aniria bé que depengués directament d'Alcaldia i
es pogués tenyir d'aquest caire educatiu que s'ha expressat tot el que es fa des de
l'administració local.
Manresa ja es va pronunciar fa uns quants anys i es va inscriure com a ciutat
educadora. Ara està fent un Projecte Educatiu i es pretén que depengui de la instància
més alta de l'Ajuntament.
Així mateix, es demana un segon compromís. Hi ha entitats que s'han implicat en tirar
endavant aquest projecte, que estan treballant ja en aquest projecte i, d'altres que s'hi
apuntaran en el futur, però tirar endavant un projecte implica un compromís més que
en el projecte en si, també un compromís en recursos humans i pressupostaris.
Darrera de qualsevol projecte si no hi ha un suport humà i un suport a nivell de
pressupost difícilment es podran fer les coses que s'hi projecten
En tercer lloc, cal dir que actualment el Projecte Educatiu engloba vuitanta-vuit
propostes. Sempre ha estat un projecte viu. Des de la regidoria d'Educació s'està
impulsant una de les propostes del projecte, que és definir els paràmetres que haurà
de tenir qualsevol activitat que es faci en el municipi, ja sigui des de l'Ajuntament o
des de les entitats, per poder-les qualificar "d'educatives". Per tant, a les vuitanta-vuit
propostes esmentades, se n'hi poden sumar moltes més. Moltes entitats estan portant
a terme accions que, en el moment que es tinguin definits els paràmetres que s'han
esmentat, podran incloure's dins del PEC.
Hi ha una proposta concreta que, s'iniciarà aquesta setmana, i que consisteix en la
creació del Consell d'Infants. És una proposta que implica a tota l'administració local.
Aquesta proposta implica obrir les portes de la participació ciutadana als més xics. I
obrir la porta als més xics és una qüestió d'un compromís molt ferm. Implica creure
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que els infants poden fer aportacions i poden dir coses, no només a la regidoria
d'Educació, sinó a totes les regidories i en molts aspectes que afecten a la ciutat de
Manresa.
Els compromisos que s'han exposat es demanen en nom del NIM i el NIM vetllarà
perquè el projecte es vagi desenvolupant.

El senyor Javaloyes i Vilalta diu que el GMPPC assumeix el PEC i farà el seguiment
perquè sigui una realitat. Per tal de tirar endavant el projecte es pressuposa que es
disposa d'un finançament.
Tenint en compte les consideracions anteriors, s'ha de dir també que des del GMPPC no
s'està d'acord amb què depengui d'Alcaldia. Es considera que ha de dependre de la
regidoria d'Educació. Tot i que s'està d'acord amb l'apreciació que el PEC és un
instrument que té la propietat de la transversalitat, ja que l'educació no es limita a
ensenyar, a llegir i escriure, sinó que té a veure amb la convivència, els valors, l'esport,
etc., es considera que això ho pot seguir portant la regidoria d'Educació.

La senyora Sensat i Borràs diu que al fil de l'exposició del senyor Llenas, cal dir que,
respecte al Reglament de Participació, s'està en fase de modificació a nivell intern i es
preveu que en la propera legislatura es puguin solucionar aspectes com els esmentats
pel senyor Llenas.
Sobre la transversalitat del PEC, hi ha una àrea que depèn d'Alcaldia i que s'ocupa dels
programes transversals. Es considera que té un sentit i que és raonable que un programa
com el PEC adopti un impuls i una lectura diferent, tant política com tècnica, per garantir
la continuïtat. El GMICV-EA procurarà, doncs, que la proposta pugui ser factible ja que
es considera raonable i necessària pel propi Projecte.
Es considera que fins ara s'ha portat a terme la part més senzilla del PEC. En aquests
moments s'han de començar a desenvolupar els projectes que fins ara s'han estat
definint. Ara queda el repte de com desenvolupar els diferents programes a la vegada
que es garanteix la participació de la ciutadania i de l'administració.
Sobre el Consell dels Infants, cal dir que de poc servirà si no té una continuïtat. En aquest
sentit el Projecte Educatiu té una mancança en l'atenció als joves i adolescents. Es
considera que si es disposa d'un Consell d'Infants, també hauria d'haver-hi un Consell de
Secundària. Com fer que la gent s'impliqui en el dia a dia de la ciutat i prengui
consciència, capacitat d'autocrítica, de corresponsabilitat, etc. En alguns municipis s'han
portat a terme propostes per tal que la gent jove assumeixi la responsabilitat i la gestió de
diferents projectes. Per exemple, la senyora Marina Subirats explicava una experiència
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de l'Ajuntament de Barcelona que va consistir en què els nois i noies de determinats
instituts gestionaven entorns públics propers a aquell institut.
S'ha de procurar, doncs, transmetre els valors del PEC a les generacions que els hi falta
molt poc per assumir la direcció de la societat. Es reclama, per tant, que en la propera
legislatura es pugui treballar en aquest camp, que es considera molt interessant.
El PEC supera el propi àmbit educatiu i això és important en un moment en què s'està
carregant a l'escola una excessiva pressió i responsabilitat sobre tots els mals socials i,
que l'escola té unes funcions molt concretes però no te una responsabilitat il·limitada.
S'ha de procurar, doncs, de liderar i enfortir el PEC entre l'administració i la ciutadania.
Aquest és el repte.

El senyor Perramon i Carrió felicita la regidora d'Educació perquè ha tingut molt clar el
projecte que volia impulsar, però a la vegada ha posat tota la confiança en el Nucli
Impulsor, i que ha resultat ser una molt bona experiència de participació. Hi ha hagut un
nucli més actiu, però hi ha hagut moltes persones que han intervingut en el procés.
S'ha tingut molt clar que la ciutat ha de pensar en els nens i que els nens també han de
pensar en la ciutat i que han de sentir-se que en formen part. Es manifesta una visió
àmplia que il·lustra tot el programa que és que "tot el que fem o desfem, educa o
deseduca". Aquesta visió té en consideració l'escola, la família, les entitats, el mon de
l'esport, els ciutadans, etc. A partir d'aquí neixen un conjunt d'accions que tenen per
objecte formar ciutadans lliures i responsables.
El GMERC pren, doncs, un compromís ferm en l'aplicació i el desenvolupament del PEC.
Es tracta d'una proposta viva que amb el transcurs del temps s'anirà desenvolupant,
però, de fet, és un conjunt de programes que agafen un abast molt ampli d'agents que
hauran d'executar-los des de la transversalitat i, de fet, és una nova manera de pensar i
de veure la ciutat.
El senyor Vives i Portell diu que el senyor Andreas Schleicher, que és l'autor de
l'informe PISA de l'any 2003, i màxima autoritat en matèria d'educació, i que presentava
les Jornades d'Economia de Caixa Manresa, parlava del valor de l'educació i parlava de
perquè s'està com s'està, d'allò que s'ha de fer per millorar, d'allò que s'ha fet bé en els
últims anys. Així mateix també va donar algunes de les claus per continuar endavant.
Parlava de l'educació en dos vessants indiscutibles. Tractava l'educació com un tresor en
sí mateix, però també com un element, com una manera de viure que genera riquesa.
Quan es parla de riquesa en un sentit ampli es fa referència a una qüestió que fa caminar
directament a la petita felicitat que qualsevol persona vol trobar en el transcurs de la
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vida. La felicitat individual i la col·lectiva i, probablement, en el rerafons del PEC s'hi
amaga aquest objectiu.
En una societat educada que es respecti a ella mateixa i que respecti als altres, en una
societat que tingui uns valors determinats i que tingui referents clars, probablement,
aquesta és una societat que individualment i col·lectiva pot caminar cap a aquesta petita
felicitat.
Es voldria destacar un parell de qüestions que fan que una societat també funcioni i que
ha estat molt present dins del Nucli Impulsor. El Nucli es composa de persones de
diferents edats, de diferents procedències i, fins i tot, de diferents ideologies i de diferents
maneres d'enfocar una mateixa qüestió que interessa a tots.
En canvi, s'ha disposat de la capacitat de tractar el tema, d'enraonar, d'arribar a
conclusions i a sobre, no només de fer filosofia, sinó també de concretar-ho amb vuitantavuit propostes o accions pràctiques. És un exemple de com s'han de fer les coses i és un
exemple d'educació. És un referent a l'hora de fer les coses i a l'hora de dir que quan
s'enfoca un projecte amb il·lusió i amb ganes, una societat diversa i plural pot arribar a
conclusions positives que la facin créixer individualment i col·lectiva.
En si mateix el projecte emmarca una manera d'actuar i que no ha de ser una manera
d'actuar que es tanqui amb el que és el projecte en si. El projecte és viu perquè s'haurà
d'adaptar a allò que va passant. Quines accions es poden anar implementant i què es pot
anar fent perquè aquest projecte es pugui mantenir viu i pugui continuar sent útil. No es
pot acotar en el temps aquest projecte.
El senyor Vives i Portell demana que no s'abandoni el projecte sinó que se segueixi. Això
que s'ha començat és molt important. El procés de debat i de diàleg i d'arribar a una
conclusió i d'arribar a un projecte no es pot desaprofitar. La dinàmica que s'ha agafat és
molt important i s'ha de transmetre. Els membres del consistori també tenen un deure,
que és el d'impulsar i el de crear referents. En aquest sentit, el senyor Schleicher també
deia que una societat que vulgui progressar educativament ha de tenir referents clars.
Així doncs, el GMCiU assumeix el compromís de tirar endavant el PEC i el compromís
d'enriquir-lo tant com es pugui i, sobretot, de ser uns bons acompanyants en aquest
viatge.

La senyora Mestres i Angla diu que el GMS dóna tot el suport al PEC. És cert que el
PEC neix de la regidoria d'Educació, però no només d'Educació, sinó que neix d'una
voluntat política de l'equip de Govern, de tot l'equip de Govern de portar endavant un
projecte d'aquest tipus amb el vist i plau de totes les forces polítiques representades en el
consistori.
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Es tracta d'un projecte que abans de posar-se en marxa es va parlar amb els diferents
grups municipals. És un projecte que conté una gran dosis de contingut polític-ideològic.
Es considera que la ciutat és un bon marc per fomentar l'educació més enllà de l'escola,
on l'escola i el seu entorn han d'anar de bracet, on tothom pot ser agent educatiu, on
l'educació es considera un instrument de crear futur, de crear riquesa i de fer créixer a les
persones i és el que es vol portar a terme a Manresa a través del PEC.
S'ha dit que s'havia fet la part més fàcil. S'entén el que es vol dir amb la part més fàcil,
però es considera que no és la part més fàcil. Ha estat un part lent, de tres anys i on les
coses s'han fet molt lentament. S'han dedicat moltes energies i molt de temps a aquest
projecte. Ha estat un trajecte lent i costos, amb altes dosis de treball i de voluntat,
d'il·lusió, de complicitats i de generositat per part de molta gent.
Això no obstant, és cert que s'està en una primera fase. El projecte ha de continuar i s'ha
d'acotar per poder-lo valorar. En aquest sentit, quan es parla de vuita-vuit propostes, amb
el transcurs del temps es podrà comprovar si s'han realitzat o no. I llavors s'ha de
continuar i, per continuar, hi ha un element que és clau: la marca PEC. Aquesta marca ha
de definir que té valor educatiu, que fomenti uns determinats valors, de ciutat sostenible,
de ciutat amable amb els seus veïns, etc. A partir d'aquí, s'ha de donar valor al conjunt
d'accions que es porten a terme a la ciutat, a partir d'una lectura educativa. Si això està
ben fet, el PEC avança i funciona sol.
La marca PEC pretén donar un valor de qualitat educativa. És cert que tot el que es fa
educa, però s'ha de posar el segell o marca PEC en allò que eduqui en determinats
valors.
Es vol doncs posar una especial atenció a la "marca PEC" ja que si està ben feta és la
que dóna possibilitats a què el PEC, a part de les vuitanta-vuit accions esmentades, vagi
sumant les accions que es porten a terme a la ciutat. I s'haurà d'establir com es reconeix i
com és dóna el valor de la marca a les accions. Per tant, primer és saber a què es dóna
valor, i segon com es dóna: quina classe de reconeixement públic, incentius. Treballar en
aquesta línia és el que pot donar una continuïtat al PEC.
Sobre el tema del Consell dels Infants, s'està d'acord en les declaracions de la senyora
Sensat en què no només cal un consell dels infants sinó que també cal actuar amb els
joves, però és important establir un consell d'infants que sigui permanent amb el temps,
que es vagi renovant.
Una vegada s'hagin posat en marxa les esmentades accions, el PEC té reptes de futur.
Primer, la continuïtat de les accions que ja es porten a terme i, segon, crear complicitats
que avui dia encara no es tenen, com per exemple en l'àmbit econòmic.
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A part dels nous reptes, falta una gran dosis de generositat per fer un PEC per part de
tothom ja que és un projecte que no pot capitalitzar ningú. És a dir, que el PEC és
patrimoni de tothom.

El senyor Llenas agraeix el reconeixement per part de tots els grups polítics de la ciutat
per la feina feta. No es buscava cap reconeixement perquè s'ha cregut en aquest projecte
des del primer dia.
Així mateix, en resposta al senyor Javaloyes, es considera que el projecte ja no pot
dependre d'Educació. S'ha dit que el projecte és alguna cosa més que el projecte
educatiu. Si tothom educa, no es pot deixar que depengui d'Educació. Ha de dependre
d'una àrea que gestioni transversalment totes les regidories.
En resposta a la proposta de la regidora Sensat sobre els joves, es considera que pel que
fa a l'àmbit dels joves no s'hi ha sabut arribar.
El PEC va a poc a poc. Des del NIM es tenia clar que no es podia córrer. El NIM és un
grup plural. Va ser la regidora Mestres qui va crear un grup tan plural. Es tracta d'un grup
obert que ha d'anar incorporant noves visions, nova gent que porti noves propostes.
Finalment, el senyor Llenas diu que la marca PEC és el que ha de diferenciar el que a
partir d'ara es faci a la ciutat de Manresa per donar-li un valor afegit educatiu.

L'alcalde considera que el PEC és un projecte transversal que no afecta només a una
regidoria. Així mateix, afegeix que encara hi ha camp per córrer en l'àmbit dels
adolescents i dels joves.
El desenvolupament del PEC és un exemple d'una manera de fer, de cooperació,
d'implicació i de participació ciutadana. Probablement, amb l'impuls de l'administració el
projecte ha pres vida pròpia i, per tant, no és necessari que l'administració tuteli el
projecte. L'acord del ple pretén, doncs, certificar el compromís del consistori en el
projecte.
El projecte es mantindrà viu en la mesura que els ciutadans s'impliquin amb la seva
ciutat. Aquest és el secret de l'èxit.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 23 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

3.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

3.1

ALCALDIA PRESIDÈNCIA
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3.1.1

CEDIR L’ÚS D'UN LOCAL UBICAT A L’ANTIGA ESGLÉSIA DE CASA
CARITAT, IMMOBLE DE PROPIETAT MUNICIPAL SITUAT A LA PLAÇA
COTS NÚM. 5-7, A FAVOR DE L’ENTITAT COLLA CASTELLERA
TIRALLONGUES.

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 28 de març de 2007, que
transcrit diu el següent:
"El Director dels Serveis a les Persones va emetre, en data 20 de novembre de 2006,
un informe mitjançant el qual formulava una proposta de cessió d’ús del local ubicat a
l’antiga església de Casa Caritat, immoble de propietat municipal situat a la Plaça
Cots, núm. 5-7, a favor de l’entitat COLLA CASTELLERA TIRALLONGUES, així com
les condicions que haurien de regir la cessió.
L’immoble objecte de la cessió d’ús consisteix en un local de planta baixa i altell, situat
dins de la part de l’edifici Casa Caritat que havia estat l’antiga església de la Mare de
Déu dels Dolors. La planta baixa disposa d’uns 210 m2 útils i la planta altell d’uns 72
m2 útils, comunicats entre si per escales.
El local limita en la seva part davantera amb un altre local, el qual està cedit en ús al
grup dels Geganters de la ciutat. L’accés al local objecte d’aquest informe és per la
façana posterior de l’edifici, i també disposa d’una sortida d’emergència per la façana
lateral. L’altura d’aquest local en la part no ocupada per l’altell és d’uns 10 m.
Classificació urbanística de l’edifici en què es troba el local que motiva aquest informe:
Sol Urbà.
Qualificació urbanística: Equipament Cultural (E4).
El local en qüestió forma part de l’edifici anomenat Casa Caritat, el qual figura al full
331.50 de l’Inventari general consolidat de béns, drets i obligacions d’aquest
Ajuntament, amb la qualificació jurídica de bé patrimonial.
L’Ajuntament és propietari d’aquest immoble en virtut de l’escriptura de compravenda
atorgada per l’entitat Residència Assistencial de Manresa i l’Ajuntament de Manresa,
davant el notari de Manresa senyor Francisco Arriola Garrote, el dia 19 d’abril de 1990,
amb el número 865 del seu protocol.
Mitjançant resolució de l’alcalde president de data 24 de gener de 2007 es va incoar
procediment de cessió d’ús d’aquest local a favor de l’entitat COLLA CASTELLERA
TIRALLONGUES, i es va obrir alhora un termini d’informació pública de 20 dies, a
l’efecte que els possibles interessats formulessin les reclamacions o al·legacions que
consideressin pertinents, de conformitat amb l’article 75.3 del Reglament de patrimoni
dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre, segons redacció
donada pel Decret 144/1994, de 14 de juny.
L’expedient a què fa referència el paràgraf anterior ha estat exposat al públic en
aquest Ajuntament per un termini de 20 dies hàbils comptats des del 20 de febrer al 15
de març de 2007, ambdós inclosos, previ anunci publicat al Butlletí Oficial de la
Província número 43 que correspon al dia 19 de febrer de 2007, sense que durant el
període d’exposició s’hagi rebut cap reclamació.
Mitjançant proveïment de l’alcalde president de data 19 de febrer de 2007, es va donar
audiència a l’entitat COLLA CASTELLERA TIRALLONGUES, a l’efecte que en un
termini de 10 dies manifestés la seva conformitat o disconformitat en relació amb el
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projecte de conveni que se li adjuntà, i es va rebre instància de referència registre
d’entrada número 12.197/13.03.07, segons la qual aquesta entitat acceptava el
projecte de conveni esmentat.
El cap de la Secció de Contractació, Compres i Gestió Patrimonial ha emès informe
favorable relatiu a aquesta cessió en data 28 de març de 2007.
De conformitat amb l’article 205 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local
de Catalunya i amb subjecció al Capítol II del Títol III del Reglament de patrimoni dels ens
locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, l’alcalde president proposa al Ple
de la Corporació l’adopció del següent

ACORD

PRIMER. Cedir l’ús a favor de l’entitat COLLA CASTELLERA TIRALLONGUES (NIF
G-60234549), d’un local ubicat a l’antiga església de Casa Caritat, immoble de
propietat municipal situat a la Plaça Cots, núm. 5-7, el qual figura al full 331.50 de
l’Inventari general consolidat de béns, drets i obligacions d’aquest Ajuntament, amb la
qualificació jurídica de bé patrimonial.
Les dades de l’immoble a cedir en ús són les següents (queda delimitat en el plànol
que s’acompanya com a annex I):
 Descripció i superfície: local de planta baixa i altell, situat dins de la part de
l’edifici Casa Caritat que havia estat l’antiga església de la Mare de Déu dels
Dolors. La planta baixa disposa d’uns 210 m2 útils i la planta altell d’uns 72
m2 útils, comunicats entre si per escales.
 Límits: El local limita en la seva part davantera amb un altre local, el qual està
cedit en ús al grup dels Geganters de la ciutat. L’accés al local objecte d’aquest
informe és per la façana posterior de l’edifici, i també disposa d’una sortida
d’emergència per la façana lateral. L’altura d’aquest local en la part no ocupada
per l’altell és d’uns 10 m.
 Inscripció registral: L’immoble és propietat de l’Ajuntament de Manresa i
consta registrat en el Registre de la Propietat de Manresa, concretament a:
Tom 1.404, Llibre 416, Foli 186 gt., Finca 8.190, Inscr. 5a.
Tom 2.000, Llibre 629, Foli 174, Finca 29.352, Inscr. 2a.
Tom 2.062, Llibre 691, Foli 197, Finca 33.920, Inscr. 3a.
 Títol: L’Ajuntament és propietari d’aquest immoble en virtut de l’escriptura de
compravenda atorgada per l’entitat Residència Assistencial de Manresa i
l’Ajuntament de Manresa, davant el notari de Manresa senyor Francisco Arriola
Garrote, el dia 19 d’abril de 1990, amb el número 865 del seu protocol.
 Referència cadastral: 27.045-03.

19

SEGON. Dotar l’entitat COLLA CASTELLERA TIRALLONGUES d’aquest local objecte
de cessió per tal que el gestioni com a seu social de la mateixa entitat, d’acord amb les
condicions establertes en els pactes previstos al corresponent conveni.
TERCER. Fer constar que la titularitat dominical del local objecte de cessió d’ús
correspon exclusivament a l’Ajuntament de Manresa, que mantindrà en tot moment el
dret de reversió del bé cedit, en cas d’incompliment per part del cessionari de qualsevol
de les regles que regulen la present cessió.
QUART. Aprovar en tot el seu contingut el projecte de conveni que s’adjunta a aquest
dictamen i que regula el contingut i la finalitat de la cessió d’ús.
CINQUÈ. Facultar l’Il·lm. senyor alcalde president per a la signatura de la documentació
necessària per a l’acompliment de l’expedient."
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen
directament a votació i s'aprova per unanimitat dels 23 membres presents i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

3.1.2

ACCEPTAR UNA SUBVENCIÓ DE 108.000€ CONCEDIDA PEL CONSELL
CATALÀ DE L’ESPORT PER A LA "PAVIMENTACIÓ AMB GESPA
ARTIFICIAL DEL CAMP DEL CONGOST".

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 11 d'abril de 2007, que transcrit
diu el següent:
"Atès que, en data 21 de juliol de 2006, l’Ajuntament de Manresa va sol·licitar al
Consell Català d’Esport de la Generalitat de Catalunya una subvenció per un import de
108.900 EUR, destinada a l’actuació de “Remodelació i instal·lació de gespa artificial al
camp de futbol municipal de l'Estadi Municipal de Futbol del Congost”, acollint-se a les
resolucions PRE/2255/2006, de 4 de juliol i PRE/2276/2006, de 4 de juliol, per les
quals s’aprovaven les bases i es convocava concurs públic per a la concessió de
subvencions per a la pavimentació amb gespa artificial dels camps poliesportius de
Catalunya en el període 2007-2008.
Atès que, en data 9 d’octubre de 2006, el president del Consell Català de l’Esport va
resoldre incloure l’actuació esmentada a la relació provisional de projectes a
subvencionar, per un import de 108.000 EUR, amb càrrec a la línia de crèdits de
l’Institut Català de Finances.
Atès que la subvenció té caràcter plurianual, i l’import a sol·licitar a l’Institut Català de
Finances és de 50.000 EUR per al 2007 i de 58.800 EUR per al 2008.
Atès que, per a poder tramitar aquesta subvenció, cal que l’Ajuntament accepti l’ajut
concedit i aprovi el sistema de finançament a través de l’Institut Català de Finances.
Atès l’informe emès pel cap del Servei de Desenvolupament que consta a l’expedient.
Per tot això, l’alcalde president proposa al Ple de la Corporació municipal l’adopció
dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Acceptar la subvenció de 108.800 EUR concedida pel Consell Català
d’Esport per a la “Pavimentació amb gespa artificial del camp del Congost”.
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SEGON.- Aprovar el sistema de finançament de la subvenció a través de l’Institut
Català de Finances."

El senyor Gozalbo i Fuertes diu que l'any 2006 el Consell Català de l'Esport va
convocar una línia de subvencions per implantar paviment i gespa artificial als camps de
futbol de Catalunya.
L'Ajuntament es va acollir a aquesta proposta ja que havia treballat conjuntament amb el
Consell Català de l'Esport perquè això fos possible. Molts ajuntaments havien reclamat
que es portés a terme aquesta política de foment.
Per poder optar a la subvenció s'havia de presentar un avantprojecte. Es va estar dubtant
sobre si sol·licitar una subvenció per un camp o per dos camps. Finalment, es va optar
per un sol camp. Es va triar el que en un principi s'havia previst, tenint en compte, també,
que hi haurà un camp de futbol que desapareixerà com a conseqüència de la construcció
de l'avinguda dels Esports. Per tant, s'ha volgut aprofitar al màxim El Congost, dignificarlo el i optimitzar el seu rendiment.
Es considera que l'avantprojecte va ser una bona proposta. Va estar bastant ben puntuat,
tant en l'aspecte arquitectònic com en l'aspecte de gestió.
Cal dir que l'aplicació d'aquesta tecnologia en els camps de futbol de Catalunya té per
objecte, no només millorar l'espai de joc sinó també els entorns, ja que sovint els camps
de futbol d'arreu de Catalunya estan en molt mal estat i, sobretot, a la Catalunya central
on s'està una mica endarrerit.
El senyor Vives i Portell diu que és molt positiu saber que finalment hi ha una subvenció
per fer un camp de gespa artificial a Manresa. És important ja que es va força endarrerit
respecte la resta de Catalunya en general i, també, respecte la resta de la comarca.
Aquest fet hauria de fer reflexionar als agents implicats i, especialment, a l'equip de
Govern que ha tingut la responsabilitat durant els últims anys d'invertir o no invertir en
esport a Manresa i, sobretot, de mantenir o no mantenir en infraestructures esportives a
Manresa, tenint en compte que Manresa té una densitat esportiva extraordinària.
Probablement, des d'un punt de vista percentual, és una de les ciutats d'Europa amb més
densitat esportiva, no només pel que fa a les entitats, sinó en nombre de practicants, a
més a més, de moltes disciplines esportives diferents.
Sobre la subvenció, es tracta d'una subvenció de 108.800 €, que es una subvenció que
està bé, però que és relativament petita en relació al pressupost total del camp de gespa.
En aquest sentit, el GMCiU considera que si, en el seu moment, realment hi hagués
hagut una decisió ferma des de l'equip de Govern per fer una aposta decisiva per
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implementar el camp de gespa artificial, probablement, els 108.800 € s'haurien pogut
extreure d'alguna partida pressupostària.
Es considera que el camp de gespa artificial arriba força tard i que, a més a més, amb un
camp de gespa artificial a Manresa, està clar que es soluciona un problema, però no n'hi
ha prou. S'ha de tenir en compte que entre el Centre d'Esports Manresa i el Gimnàstic
s'hi deuen moure uns 500 jugadors. Això significa molts equips, molts equips federats i,
per tant, molta necessitat de tenir instal·lacions en condicions.
Per tant, es considera insuficient un únic camp de gespa. Algú podria dir que s'ha de
començar per algun lloc, però també, des del GMCiU es considera que ja que hi ha un
dèficit tant gran a Manresa, que amb un camp de gespa es fa poca cosa. És per això,
que el GMCiU voldria fer una proposta.
El Gimnàstic és una de les poques entitats que hi ha a Manresa que gestiona una
instal·lació privada. Les altres entitats de Manresa ocupen instal·lacions públiques, en
gaudeixen i, en tot cas, hi contribueixen en major o menor mesura. Però sobre la taula hi
ha la possibilitat, només de fer un pas, no només, per un camp de gespa artificial, sinó
que hi ha la possibilitat de fer-ne dos i de fer-los molt aviat.
El Gimnàstic de Manresa ha avançat molt en el que és la seva proposta per hipotecar el
seu patrimoni i per implicar-se en el pagament d'un préstec hipotecari per dur a terme, no
només la construcció d'un camp de gespa artificial, sinó també d'un camp de futbol set i
a més l'adequació de les seves instal·lacions.
El Gimnàstic de Manresa demana que des de l'Ajuntament es contribueixi al pagament
del 50% de les quotes del préstec al temps que es posa la instal·lació a la disposició del
consistori per si al final en el procés de fusió entre el Centre d'Esports i el Gimnàstic de
Manresa es pot gestionar dos camps de gespa artificial. Si s'anés de presa es podrien
tenir abans de final d'any.
Un esforç de les característiques esmentades i una voluntat d'implicar-se per part de
l'Ajuntament i de les entitats civils suposaria poder donar un impuls a l'esport a Manresa.

El senyor Gozalbo i Fuertes diu que la subvenció es va rebre el mes d'octubre. En
aquest moment simplement s'accepta la subvenció. Així mateix, aclareix que el projecte
ja estava previst però que no s'havia volgut tirar endavant fins que no es disposés de la
subvenció ja que es considerava que la ciutat necessitava moltes coses. Això no obstant,
una vegada s'ha atorgat l'ajut, si que es va considerar que no es podia renunciar al
projecte ja que aleshores es renunciava a l'estàndard normal de qualsevol instal·lació
esportiva de la comarca.
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També s'ha de tenir en compte que Manresa té 70.000 € i té més de 1.000 practicants de
futbol. Es tracta, doncs, d'una massa social enorme que ha de ser atesa en aquest àmbit
com en qualsevol altre àmbit. Per tant, s'havia d'aprofitar la subvenció.
Evidentment queda molt per fer. També s'ha estudiat de quina manera ajudar al
Gimnàstic. S'ha de tenir en compte que la propietat és privada i, per tant, el plantejament
és diferent. Per sobre hi ha la possible unió entre el Gimnàstic i el Centre d'Esports
Manresa. Els assessors jurídics informen que si hi hagués una fundació que les aglutinés
seria més fàcil arribar a segons quina classe de pactes.
A partir del que s'ha exposat, hi haurà una reunió amb el Gimnàstic i s'acabarà de tractar
de quina manera es pot ajudar l'entitat, sempre i quan l'equipament estigui a disposició de
la ciutat. La voluntat d'ajudar hi és, però s'ha d'anar a poc a poc, en el sentit que tot sigui
correcte.
Sobre si és suficient un únic camp, tot i que és cert quel'estàndard normal hauria de
pujar, també s'han de considerar altres prioritats com la disponibilitat, la capacitat
econòmica, la necessitat de reformar els vestidors i altres elements que són més urgents.
Això no obstant, en el Mapa d'Instal·lacions Esportives de Manresa (MIEM) que s'està
elaborant es preveu l'ampliació de gespa artificial. Si és possible amb els ajuts de la
Generalitat millor i, per tant, no s'haurien de precipitar massa els esdeveniments. També
es podrien buscar fórmules diferents. Per tant, no es pot entrar en una lògica
expansionista ja que els recursos són limitats, però si que s'ha de marcar un ritme i no
quedar enrera. A partir d'aquí, s'ha de buscar col·laboracions i, si pot ser, unir esforços
creant unions esportives.
L'alcalde diu que s'està tractant sobre els camps de gespa artificial i Manresa té un camp
de gespa natural de fa molts anys i sembla que, a vegades, no es doni valor a allò que es
té.
Segueix dient que no es tracta de valorar si s'ha apostat per l'esport o no, ja que la
piscina és esport i el bàsquet és esport. Es vol recalcar que la referència que ha fet el
senyor Vives sobre el Gimnàstic no és una informació nova. L'alcaldia va prendre el
compromís amb la Junta del Gimnàstic de cofinançar un camp de gespa artificial sempre
i quan el club i col·laborés. Aquest compromís es va fer públic el dia de la inauguració de
la temporada.
La declaració que es va prendre en aquell moment es veu confirmada perquè en el
pressupost hi ha una partida prevista per aquest assumpte. Així mateix, cal dir que el
mateix oferiment s'ha fet al Centre d'Esports Manresa. Es considera que les entitats
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també s'han d'implicar en les instal·lacions esportives. Per tant, s'espera disposar a final
d'any, no d'un, sinó de tres camps de futbol.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 23 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

4.

ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI

4.1

REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME

4.1.1 SUSPENDRE L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES PER A LA INSTAL·LACIÓ I
OBERTURA D’ACTIVITATS INCLOSES EN ELS USOS ESPECÍFICS
HOTELER, RECREATIU I RESTAURACIÓ, PER UN TERMINI MÀXIM D’UN
ANY.
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 11
d'abril de 2007, que transcrit diu el següent:
"El Pla de Xoc de revitalització del Barri de les Escodines, acordat entre l'Ajuntament i
l'Associació de Veïns del Barri, estableix com a un dels objectius la revitalització
econòmica d'aquest barri de la ciutat, després de constatar l'empobriment de la vida
comercial deguda al tancament progressiu dels establiments. El Pla preveu que
l'Ajuntament elabori un projecte que avaluï els usos més adients per crear un pol
d'activitat econòmica a partir de La Fàbrica de l'Aranya i del condicionament i
utilització de les plantes baixes dels edificis residencials del barri.
Per a l'elaboració de l'estudi esmentat, cal acordar una suspensió de llicències de
determinades activitats, concretament les corresponents als usos hoteler, recreatiu i
restauració, amb la finalitat d’estudiar la regulació normativa que permeti i faciliti els
objectius de revitalització esmentats, atès que la implantació d'usos de les tipologies
esmentades podria suposar un impediment important per aconseguir dotar el barri del
potencial d'activitat econòmica que el Pla pretén.
És per això que es proposa la suspensió de llicències en l'àmbit assenyalat en el
plànol que s’incorpora a aquest dictamen i que grafia de forma clara l’àrea abastada
per la suspensió. Els edificis que,malgrat tenir part de la construcció fora de l'àmbit,
tinguin l'accés per un dels carrers que hi són inclosos, s'han d'entendre incorporats en
l'àmbit de la suspensió.
L’article 71 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’Urbanisme, estableix :
1. Els òrgans competents per a l’aprovació inicial de les figures del
planejament urbanístic poden acordar, amb la finalitat d’estudiar-ne la
formació o la reforma, de suspendre la tramitació de plans urbanístics
derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com
també de suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys,
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions,
d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions
municipals connexes establertes per la legislació sectorial.
2. (...)

24

3. Els acords de suspensió de tramitacions i de llicències a què fan referència
els apartats 1 i 2 s’han de publicar en el butlletí oficial corresponent, i s’ha
de referir, en qualsevol cas, a àmbits identificats gràficament”.

L’esmentat precepte es troba desenvolupat als articles 101 a 104 del Decret 305/2006,
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, indicant que els
acords de suspensió hauran de concretar els àmbits afectats i han d’incorporar un
plànol de delimitació d’aquests àmbits, a escala adequada, i amb detall i claredat
suficients. Els acords de suspensió han de precisar l’abast de les llicències i
tramitacions que suspenen.
D’acord amb l’article 72.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme el termini de suspensió
de caràcter potestatiu previst a l’article 71.1, no pot durar en cap cas més d’un any.

Tenint en compte que la suspensió es realitza per tal d’estudiar la regulació normativa
sobre usos que ha de permetre dur a la pràctica els objectius del Pla de Xoc per a la
revitalització del barri de les Escodines, i que aquesta regulació afectaria al
planejament, general, de conformitat amb l’article 52.2 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la
competència per a l’aprovació de la suspensió correspondria al Ple de la Corporació.

Vist l’informe emès pels Serveis Jurídics d’Urbanisme.
La Regidora delegada d'Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la Comissió
informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels següents

ACORDS

1r. SUSPENDRE L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES PER A LA INSTAL.LACIÓ I
OBERTURA D'ACTIVITATS INCLOSES EN ELS USOS ESPECIFICS HOTELER,
RECREATIU I RESTAURACIÓ segons la definició que en fa l'article 146 del Pla
General de Manresa, per un termini màxim d’UN ANY, comptat des de la publicació
del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb
l’article 71.1 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’Urbanisme, en l'àmbit assenyalat en el plànol annex , en el que es
grafia l’àmbit inclòs en la delimitació objecte de suspensió de llicències. Els edificis
que,malgrat tenir part de la construcció fora de l'àmbit, tinguin l'accés per un dels
carrers que hi són inclosos, s'han d'entendre incorporats en l'àmbit de la
suspensió.
2n. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, així com també
a la premsa local, incloent-hi el plànol de delimitació de l’àmbit subjecte a
suspensió."
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La senyora Mas i Pintó diu que a principis d'any es va acordar amb l'Associació de
Veïns del barri de Les Escodines el que s'anomena Pla de Xoc, que té per objectiu la
rehabilitació i revitalització del barri, no només una rehabilitació física de l'espai públic,
sinó també una actuació directa sobre l'espai edificat privat i també la revitalització
econòmica, sobretot de la part antiga.
El dictamen proposa fixar una suspensió de llicències d'unes tipologies determinades
per tal de no coartar la revitalització econòmica, que és un dels eixos fonamentals del
pla de xoc i que ha de tenir com a punt de partida l'ús que es preveu per La Fàbrica de
l'Aranya, que és un dels edificis principals que ha d'activar econòmicament el barri. A
partir d'aquí s'ha de definir quin és el destí de les plantes baixes dels carrers de la part
antiga del barri de les Escodines, que corresponen a l'àmbit en el qual se suspenen
aquest tipus de llicències.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 23 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

4.1.2

APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA
MUNICIPAL SOBRE ACTUACIONS QUE REQUEREIXEN COMUNICACIÓ
PRÈVIA.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 11
d'abril de 2007, que transcrit diu el següent:
"Antecedents de fet:
1. La Secció d’Intervenció ambiental i protecció de la legalitat ha proposat la
modificació de l’Ordenança municipal sobre actuacions que requereixen
comunicació prèvia, en el sentit de modificar el termini de 15 dies establert al
seu art. 9 i fixar-lo en un mes a l’efecte d’unificar, d’acord amb la recentment
aprovada Ordenança municipal sobre activitats, els terminis previstos en les
comunicacions prèvies d’obres i d’activitats.
2. Per resolució de l’alcalde del dia 30 de març de 2007, s’ha aprovat la incoació
del procediment administratiu de modificació de l’Ordenança municipal sobre
actuacions que requereixen comunicació prèvia, així com la designació de la
comissió encarregada de redactar el text corresponent.
3. La Comissió redactora ha aprovat el dia 2 d’abril de 2007 el text, que consisteix
en modificar el termini de 15 dies establert a l’art. 9 de l’Ordenança i fixar-lo en
un mes.

Fonaments de dret:
1. L’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, estableix el procediment d’aprovació de les ordenances locals, que
consisteix en l’aprovació inicial pel Ple, informació pública i audiència als
interessats pel termini mínim de trenta dies, per a la presentació de
reclamacions i suggeriments, i resolució de totes elles amb l’aprovació
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definitiva pel ple. En cas que no se n’hagués presentat cap, s’entendrà
definitivament adoptat l’acord fins aleshores provisional.
2. En el mateix sentit que la normativa bàsica, regula aquesta qüestió la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, a l’article 178 del seu text refós,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
3. El procediment detallat està contemplat en els articles 58 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, que disposa que el projecte de la norma l’haurà d’elaborar una
comissió d’estudi creada pel propi ajuntament.
4. La competència del ple per aprovar els reglaments i ordenances està establerta
també a l’article 52.2.d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, text
refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya.
5. La lletrada, cap de la Secció d’Intervenció ambiental i protecció de la legalitat,
ha emès informe proposant l’aprovació inicial de la modificació i la informació
pública de l’esmentada ordenança.
És per això que la Regidora delegada d’Urbanisme, amb l’informe previ de la
Comissió informativa dels Serveis del Territori, proposa que el ple de la Corporació
adopti els següents
ACORDS:
Primer. APROVAR INICIALMENT la modificació de l’Ordenança municipal sobre
actuacions que requereixen comunicació prèvia, aprovada pel Ple de la Corporació de
16 de juny de 1997 i modificada per acord del Ple de la Corporació de 17 de desembre
de 2001, en el següent sentit:
Nova redacció de l’art. 9:
“Si en el termini d’un mes a comptar des de la presentació de la comunicació,
l’Ajuntament no ha manifestat de manera motivada la disconformitat, l’actuació
comunicada queda legitimada i podrà realitzar-se, sempre que sigui conforme
amb la normativa aplicable”.
Segon. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA per un període de trenta dies, a
comptar des de l’última publicació en el butlletí o diari oficial, aquesta modificació i el
propi acord d’aprovació inicial, per tal que es puguin presentar reclamacions i
suggeriments.
Tercer. DISPOSAR que l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu en cas de no
haver-hi cap reclamació o suggeriment, tal i com estableix l’article 178.1.c) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, que aprova el text refós de la Llei municipal de
règim local de Catalunya."

La senyora Mas i Pintó diu que l'Ordenança municipal sobre actuacions que
requereixen comunicació prèvia fixa les condicions per les quals es regulen totes
aquelles actuacions de caràcter d'obra de baixa entitat. Amb la finalitat de fixar un
termini unificat amb la recentment aprovada Ordenança municipal d'activitats, que
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també és una ordenança de comunicació prèvia en matèria d'activitats i que preveu
que el termini per desestimar la sol·licitud es fixi en un mes, és pel que es preveu que
el termini actualment fixat en 15 dies per aquest tipus de comunicacions es fixi també
en un mes, de tal manera que quedin unificats els diferents terminis dels dos tipus de
comunicacions.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació, i s'aprova per 22 vots afirmatius (8 GMS, 4
GMERC, 2 GMICV-EA, 7 GMCiU i 1 GMPPC) i una abstenció del senyor Caballo per
trobar-se absent de la Sala en el moment de la votació (art. 100 del ROF), i , per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

4.1.3

RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DICTADA PER L’ALCALDE PRESIDENT,
NÚM. 1860, DE 2 DE MAÇ DE 2007, SOBRE APROVACIÓ DEL TERCER
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ TÈCNICA DE L’OBRA PROJECTE D’OBRA
ORDINÀRIA D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL DELS
DOLORS.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 11
d'abril de 2007, que transcrit diu el següent:
Vista la resolució dictada per aquesta alcaldia presidència, en data 2 de març de 2007,
que transcrita diu el següent:
“Josep Camprubí Duocastella, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, a la vista
de l’expedient administratiu de modificació tècnica i contractual de l’obra Projecte
d’obra ordinària d’urbanització del polígon industrial dels Dolors, dicto la resolució
següent que es fonamenta en els antecedents i consideracions que a continuació
s’exposen:

Antecedents
1. Per resolució de l'alcalde president del dia 4 de juliol de 2005, es va adjudicar el
contracte de l’obra Projecte d’obra ordinària d’urbanització del polígon industrial dels
Dolors, a la unió temporal d’empreses Exca-J. Mas, S.L., Excavacions Vila Vila, S.A. i
Electromecànica Soler, S.L. UTE Ley 18/1982 de 26 de mayo.
2. La direcció facultativa, amb la conformitat del contractista, ha expedit en data 15 de
gener de 2007, una proposta de modificació tècnica i contractual de l’obra indicada.
Dita variació comporta la disminució, l’ampliació i la introducció de noves partides.
3. El cap de la Secció de Contractació, Compres i Gestió Patrimonial ha emès un
informe jurídic de data 2 de març de 2007.
Consideracions jurídiques
1. Règim jurídic aplicable a la modificació del contracte. El règim jurídic aplicable al
present supòsit ve constituït per les normes següents:
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- Article 146 i co ncordants del Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques (TRLCAP en endavant), aprovat per Reial decret legislatiu
2/2000, de 16 de juny.
- Article 275 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
(TRLMRLC), aprovat per decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
- Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
La nota comuna d’aquests articles és l’obligatorietat per al contractista de les
modificacions en el contracte que produeixin augments, reducció i supressió d’unitats
d’obra i/o la introducció de noves partides, sempre que no se superin uns determinats
límits, hi hagi fixació de preus contradictoris amb el contractista en cas d’introducció de
noves partides i la modificació redundi en benefici de l’interès municipal.
La proposta de modificat emesa per la direcció de l’obra comporta la disminució,
l’ampliació i la introducció de noves partides en el projecte adjudicat.
L’informe tècnic del director de l’obra també reflecteix que l’execució del contingut del
modificat és correcta, a fi de garantir la bona execució de l’obra i la consecució de
l’objecte contractual.
La disminució, l’ampliació i la introducció de noves partides és de + 284.639,10 €, en
relació amb el pressupost de licitació, i per tant no es dóna el supòsit de resolució del
contracte que preveu l’article 149 lletra e) del TRLCAP (quantia de la modificació
superior al 20 per cent del preu del contracte).
Tampoc concorre el supòsit d’alteració substancial del projecte inicial, ja que no hi ha
substitució d’unitats d’obra que afectin a més del 30 per 100 de l’import del pressupost
del contracte, de conformitat amb l’article 150.1 del TRLCAP.
2. Tramitació de la modificació. Abans no es resolgui la modificació tècnica i
contractual de l’obra, cal l’informe preceptiu del secretari i l’interventor de la
Corporació, de conformitat amb l’article 275 del TRLMRLC.
No resulta necessari l’informe de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de
Catalunya, ja que el valor econòmic de la modificació no és superior a un 20 per cent
del preu original del contracte.
3. Òrgan competent. L’òrgan competent per aprovar la modificació tècnica i contractual
de l’obra és el Ple de la Corporació. No obstant això, com que concorren les
circumstàncies previstes a l’article 21.1, lletra k), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de règim local, l’òrgan municipal que aprovarà aquestes
modificacions serà l’alcalde president, sens perjudici de la donació de compte al ple de
la Corporació en la primera sessió que tingui lloc, per a la seva ratificació.
Per tot això, com alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, resolc el següent:
PRIMER. Aprovar el tercer expedient de modificació tècnica de l’obra Projecte d’obra
ordinària d’urbanització del polígon industrial dels Dolors, d’acord la proposta de
modificació que figura en el document tècnic subscrit per la direcció d’obra i el
contractista en data 15 de gener de 2007, que s’adjunta a la present resolució.
SEGON. Modificar amb subjecció a l’article 146 del Text refós de la Llei de contractes
de les administracions públiques, el contracte de l’obra Projecte d’obra ordinària
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d’urbanització del polígon industrial dels Dolors, adjudicat a la unió temporal
d’empreses Exca-J. Mas, S.L., Excavacions Vila Vila, S.A. i Electromecànica Soler,
S.L. UTE Ley 18/1982 de 26 de mayo (NIF B-G63921993, c. Sant Joan d’en Coll, 42,
08243 de Manresa), per resolució de l'alcalde president de 4 de juliol de 2005,
disminuint en 105.208,97 € i ampliant en 389.848,07 € les prestacions contractades
d’acord amb els preus unitaris contradictoris conformats per l’adjudicatària i amb el
tercer expedient de modificació tècnica que s’aprova pel punt primer d’aquesta
resolució.
TERCER. Donar compte del contingut d’aquesta resolució al ple de la corporació en la
primera sessió que tingui lloc, d’acord amb allò que preveu l’article 21.1, lletra k) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, a l’efecte del seu
coneixement i ratificació.”

Per tot això, com a regidora delegada d’Urbanisme de l’Ajuntament de Manresa,
proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
DONAR-SE PER ASSABENTAT aquest Ple de la resolució dictada per l’alcalde
president, en data 2 de març de 2007, que ha estat transcrita en la part expositiva del
present dictamen, i RATIFICAR-LA. “
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a
votació, i s'aprova per 21 vots afirmatius (8 GMS, 4 GMERC, 2 GMICV-EA, 6 GMCiU i 1
GMPPC) i dues abstencions del senyor Caballo i del senyor Serra per trobar-se absents
de la Sala en el moment de la votació (art. 100 del ROF), i , per tant, esdevé acord plenari
amb el contingut que ha quedat reproduït.

4.1.4 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR D’ISS FACILITY
SERVICES,SA, PER IMPORT DE 41.119,40 EUROS, PELS TREBALLS DE
NETEJA REALITZATS EN DIFERENTS EDIFICIS MUNICIPALS.
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 11
d'abril de 2007, 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 Director de l’Àrea de
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.
Àngels Mas Pintó, regidora delegada d’Urbanisme, proposa al Ple de la Corporació
l’adopció del següent
ACORD:
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Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art.23.1.e) del reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d’abril , art. 163 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 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 : ISS FACILITY SERVICES, SA, CIF: A 61895371
Adreça: C/ Cobalt, 58, 08907- L’HOSPITAQLET DE LLOBREGAT
Concepte: treballs de neteja dels edificis CEIP La Sèquia, Edifici Infants, Escola
bressol Petit Princep, Cementiri municipal, Dinamo i Escola Bressol Serra i
Hunter.
Import: 41.119,40 euros (IVA inclòs)”.
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a
votació, i s'aprova per 21 vots afirmatius i dues abstencions del senyor Caballo i del
senyor Serra per trobar-se absents de la Sala en el moment de la votació (art. 100 del
ROF), i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

4.2

REGIDORIA DELEGADA D'HABITATGE, REHABILITACIÓ I ACTIVITATS

4.2.1 APROVAR LA MINUTA DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE
MANRESA I L'EMPRESA ADIGSA, RELATIU A L'ADJUDICACIÓ DELS
HABITATGES DE PROMOCIÓ PÚBLICA I/O PROTECCIÓ OFICIAL.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Habitatge, Rehabilitació i
Activitats, de 8 de novembre de 2006, que transcrit diu el següent:
"El Departament de Medi Ambient i Habitatge, a través de l’empresa ADIGSA, ha fet a
mans d’aquest Ajuntament de l’esborrany del Conveni a subscriure entre aquesta
empresa pública i l’Ajuntament, per a l’ADJUDICACIÓ D’HABITATGES DE
PROMOCIÓ PÚBLICA I/O PROTECCIÓ OFICIAL.
El conveni té per objecte establir un mecanisme àgil i efectiu per a l’adjudicació dels
habitatges públics situats a Manresa, i que estan a disposició de la Generalitat de
Catalunya per a ser adjudicats.
Amb aquesta finalitat, el conveni regula la creació d’una comissió, amb participació
paritària dels dos ens, encarregada de l’adjudicació dels habitatges; el procediment i
criteris d’adjudicació, en els quals s’incorporaran els suggeriments i propostes de
l’Ajuntament; així com el compromís de donar-ne la publicitat deguda. Es preveu una
reserva d’habitatges en règim de lloger per a contingents especials. La vigència del
conveni és de dos anys, podent-se prorrogar, si així ambdues parts ho acorden.
El conveni preveu també la participació de l’empresa municipal Foment de
Rehabilitació Urbana de Manresa, SA (FORUM, SA), en tant que la mateixa té per
objecte, entre d’altres, la promoció i rehabilitació immobiliària a la ciutat.
La Constitució espanyola inclou entre els principis rectors de la política social i
econòmica, el dret a un habitatge digne i adequat.
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L’article 2.1 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme, atribueix als òrgans administratius les facultats pertinents i
necessàries per a regular i promoure l’ús del sòl, de l’edificació i de l’habitatge.
L’article 1 de la Llei d’Habitatge, defineix l’objecte i finalitat de la Llei, la de garantir a
tot el territori de Catalunya el compliment del dret constitucional a l'habitatge, i regula i
fomenta les condicions de dignitat, habitabilitat i adequació que han de qualificar els
habitatges, les mesures de protecció per a llurs adquirents o usuaris, les mesures de
foment i el règim disciplinari.
D’acord amb aquests principis i premisses, el Departament de Medi Ambient i
Habitatge va aprovar el Decrets 244/2005, de 8 de novembre, d’actualització del Pla
per al Dret a l’Habitatge 2004-2007, en el qual es recullen mesures de reforç i foment
de les diverses figures de l’habitatge assequible, la mobilització del parc desocupat,
l’increment de l’habitatge de lloguer, etc.; i fer efectiva la competència de exclusiva de
la Generalitat en matèria d’habitatge de desplegament del Pla al dret a l’habitatge i del
Pla de rehabilitació d’habitatges de Catalunya
El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, regula al Títol XIII les relacions
interadministratives, i en l’article 144 es recull com a principi d’actuació de
l’Administració de la Generalitat i dels ens locals, el de “cooperació, la col·laboració i
l’assistència recíproques per al millor compliment de les funcions que corresponen a
les altres administracions. (...)”.
I també, la Llei de Bases de Règim Local (Llei 7/1985, de 2 d’abril), estableix que
l’Administració local i les altres Administracions ajustaran les seves relacions als
deures d’informació mútua i col·laboració, entre d’altres.

Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme.
Per tot l’exposat, el regidor delegat d’Habitatge, Rehabilitació i Activitats, proposa al
Ple de la Corporació l’adopció del següents

ACORDS

Primer.- APROVAR la minuta del CONVENI entre l’Ajuntament de Manresa i
l’empresa pública ADIGSA, relatiu a L’ADJUDICACIÓ DELS HABITATGES DE
PROMOCIÓ PÚBLICA I/O PROTECCIÓ OFICIAL, tramès pel Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el text que s’adjunta.
Segon.- FACULTAR a l’alcalde-president per a la signatura d’aquest conveni i
d’aquells altres documents que siguin necessaris per a la seva efectivitat.
Tercer.- COMUNICAR els anteriors acords a la Direcció General d’Habitatge del
Departament de Medi Ambient i Habitatge i a l’empresa Foment de la Rehabilitació
Urbana de Manresa, SA (FORUM, SA) per al seu coneixement i efectes.
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El senyor Vinyes i Sabata diu que es tracta d'un conveni nou a signar amb Adigsa, i
que neix de la voluntat de les dues administracions. El conveni es considera important
perquè ve a donar solucions a alguns dels problemes que en aquests moments tenien
lloc a la ciutat.
Concretament, el conveni fa possible que, des del coneixement i des de la proximitat
de la situació a Manresa quant a les necessitats de lloguer dels ciutadans,
l'Ajuntament, a través de l'empresa Forum, podrà formar part de la comissió que
dictarà els criteris i els paràmetres per l'adjudicació dels pisos que l'empresa Adigsa
gestiona a Manresa.
Es considera un avenç important donat que el fet de conèixer amb més proximitat les
necessitats reals de la ciutat farà que a través de la comissió, l'Ajuntament tindrà
incidència directa en els paràmetres que l'empresa Adigsa tindrà en compte per
l'adjudicació.
Així mateix, cal tenir en compte que en el cas que algun dels pisos quedi buit, Adigsa
tindrà en compte aquelles persones que formin part de la llista de la borsa social. Las
llista de la borsa social la formen aquelles persones d'un contingent concret, amb unes
necessitats molt concretes.
En el moment de la signatura del conveni, donat que Adigsa té ja una sèrie de pisos
que han quedat buits, es passaran a Forum perquè els pugui adjudicar. Per tant, es
resoldrà el problema de donar sortida als pisos i fer-ho a través de la llista de la borsa
social.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 23 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
L'alcalde disposa la lectura i votació conjunta dels dictàmens 5.1.1, 5.1.2 i 5.1.3 de
l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per assentiment dels presents.

5.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

5.1

REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA

5.1.1

RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE SOUNDER'S S.A. I
MED MEALS, SL, PER IMPORT DE 24.631,96 EUROS, PER DIVERSOS
SERVEIS PRESTATS EN L'ORGANITZACIÓ DE LA FIRA DE L'AIXADA 2007.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, de 21 de març
de 2007, que transcrit diu el següent:
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"Vist que s’ha tramitat dues factures que ascendeixen a la quantitat total de 24.631,96
euros, per a la contractació de sol, il·luminació i escenaris, i el servei de càtering,
ambdues corresponents a l’organització de la Fira de l’Aixada 2007.
Que és voluntat d’aquest Ajuntament procedir al seu pagament amb càrrec als
pressupostos de l’any 2007.
Article 185 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb l’article 60 del Real
Decret 500/1990, de 20 d’abril, en ordre al reconeixement de crèdit.
Article 23.1.e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Article 15 de les Bases d’Execució del Pressupost 2006 en virtut del qual quan el
reconeixement de les obligacions sigui conseqüència necessària de la realització
efectiva d’una despesa, sense que hi hagués autorització o compromís, la seva
aprovació correspondrà al Ple de la Corporació.
Per tot això, el regidor de Cultura proposa a la Comissió Informativa de l’Àrea dels
Serveis a les Persones que informi favorablement els següent acord per a la seva
ulterior consideració pel Ple municipal:
Acord
“Reconèixer, a l’emparament de la normativa abans esmentada, un crèdit extrajudicial
a favor de l’entitat que a continuació es relaciona pels deute acreditat i informat pel
responsable del Servei.
ENTITAT
CONCEPTE
IMPORT
SOUNDER’S S.A.
CIF:A25065418
Núm. fra. B41

Contractació de so, il·luminació i escenaris
en motiu de la Fira de l’Aixada 2007

17.783,96

MED MEALS, SL
CIF: B61260725
Núm. A/1759

Servei de catering (400 persones x 2 dies)
en motiu de la Fira de l’Aixada 2007

6.848,00

Import total

5.1.2

24.631,96"

RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE CAE, FORMACIÓ I
SERVEIS SOCIOCULTURALS, PER IMPORT DE 2.131,83 EUROS, PER
TASQUES DE COORDINACIÓ I SUPORT AL TEATRE CONSERVATORI.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, de 26 de març
de 2007, que transcrit diu el següent:
"Vist que s’ha tramitat una factura que ascendeixen a la quantitat total de 2.131,83
euros, per a les tasques de coordinació i suport al Teatre Conservatori durant el
període de l’1 de gener al 18 de febrer de 2007.

Que és voluntat d’aquest Ajuntament procedir al seu pagament amb càrrec als
pressupostos de l’any 2007.
Article 185 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb l’article 60 del Real
Decret 500/1990, de 20 d’abril, en ordre al reconeixement de crèdit.
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Article 23.1.e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Article 15 de les Bases d’Execució del Pressupost 2006 en virtut del qual quan el
reconeixement de les obligacions sigui conseqüència necessària de la realització
efectiva d’una despesa, sense que hi hagués autorització o compromís, la seva
aprovació correspondrà al Ple de la Corporació.
Per tot això, el regidor de Cultura proposa a la Comissió Informativa de l’Àrea dels
Serveis a les Persones que informi favorablement els següent acord per a la seva
ulterior consideració pel Ple municipal:
Acord
“Reconèixer, a l’emparament de la normativa abans esmentada, un crèdit extrajudicial
a favor de l’entitat que a continuació es relaciona pels deute acreditat i informat pel
responsable del Servei.
ENTITAT
CONCEPTE
IMPORT
CAE, formació i serveis
Sòcioculturals
NIF: G58452210
Núm. fra. 2007126
5.1.3

Tasques de coordinació
i ajut al Teatre Conservatori
durant el període del 01/01 al 18/02

2.131,83 €

RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE ZENOBITA SL,
PER IMPORT DE 1.200, 16 EUROS, PER LA COMPRA DE 100 EXEMPLARS
DEL LLIBRE "50 ANYS DEL CLUB ATLÈTIC MANRESA".

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, de 10 d'abril de
2007, que transcrit diu el següent:
"Vist que s’ha tramitat una factura que ascendeix a la quantitat de 1.200,16 €, per a la
compra de 100 llibres “50 anys del Club Atlètic Manresa”.
Que és voluntat d’aquest Ajuntament procedir al seu pagament amb càrrec als
pressupostos de l’any 2007.
Article 185 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb l’article 60 del Real
Decret 500/1990, de 20 d’abril, en ordre al reconeixement de crèdit.
Article 23.1.e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Article 15 de les Bases d’Execució del Pressupost 2007 en virtut del qual quan el
reconeixement de les obligacions sigui conseqüència necessària de la realització
efectiva d’una despesa, sense que hi hagués autorització o compromís, la seva
aprovació correspondrà al Ple de la Corporació.
Per tot això, el regidor de Cultura proposa a la Comissió Informativa de l’Àrea dels
Serveis a les Persones que informi favorablement els següent acord per a la seva
ulterior consideració pel Ple municipal:
Acord
Primer – Reconèixer, a l’emparament de la normativa abans esmentada, un crèdit
extrajudicial a favor de l’entitat que a continuació es relaciona pels deutes acreditats i
informats pel responsable del Servei.
PROVEÏDOR
ZENOBITA SL

CONCEPTE
100 llibres “50 anys del Club Atlètic

IMPORT
1.200,16
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B-62950290

Manresa”.

Com que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde sotmet directament a
votació els dictàmens compresos en els punts 5.1.1 a 5.1.3 , ambdós inclosos en l'ordre
del dia, i s'aproven per unanimitat dels 23 membres presents, i , per tant, esdevenen
acords plenaris amb els continguts que han quedat reproduïts.

5.1.4

RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, DE 2 D’ABRIL DE 2007, EN
RELACIÓ A LA INSCRIPCIÓ DE LA SOCIETAT MERCANTIL MANRESANA
D’EQUIPAMENTS ESCÈNICS” AL REGISTRE MERCANTIL.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, de 10 d'abril de
2007, que transcrit diu el següent:
“Vista la resolució dictada per aquesta alcaldia presidència, en data 2 d’abril de
2007, que transcrita diu el següent:
“Josep Camprubí Duocastella, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, a la vista
de l’expedient administratiu de constitució de la societat mercantil MANRESANA
D’EQUIPAMENTS ESCÈNICS S.L., dicto la resolució següent que es fonamenta en
els antecedents i consideracions que a continuació s’exposen:
En data 20 de novembre de 2006, el Ple de la Corporació, en sessió ordinària, va
aprovar inicialment la constitució de la societat mercantil MANRESANA
D’EQUIPAMENTS ESCÈNICS S.L., amb un capital social de 3.100 € a subscriure i
desemborsar íntegrament per l’Ajuntament de Manresa, amb la finalitat de
desenvolupar el Servei Cultural de Teatres de Manresa, i va aprovar així mateix, els
seus Estatuts.
En data 14 de febrer de 2007, l’Ajuntament de Manresa va atorgar l’escriptura pública
de constitució de la societat municipal de capital íntegrament públic MANRESANA
D’EQUIPAMENTS ESCÈNICS S.L.
En data 16 de març de 2007, el Registre Mercantil de Barcelona ha requerit, com a tràmit
previ a la seva inscripció, l’esmena dels defectes del títol observats en la qualificació
prèvia del document.
D’acord a l’atribució conferida pel Ple de la Corporació, en la sessió ordinària de 20 de
novembre de 2006, facultant àmpliament l’alcalde per atorgar tots els documents
públics i privats que siguin necessaris per executar l’acord, inclosa la facultat de dur a
terme les actuacions que siguin necessàries fins a obtenir la inscripció de la societat al
Registre Mercantil.

RESOLC:
PRIMER.- Esmenar les deficiències observades pel registrador en el tràmit de
qualificació prèvia, d’acord al següent detall:


D’acord als articles 97, 98, 110 i 114 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya,
s’aporta una nova certificació de la sessió del Ple de data 20 de novembre de
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2006, en substitució de l’anterior, de la que resulten els quòrums de constitució i
d’adopció d’acords i l’aprovació de l’acta de la sessió.


En data 13 de febrer de 2007, es va publicar íntegrament el text dels Estatuts
de la societat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 38. S’adjunta còpia de
l’anunci. Per donar compliment a l’article 201.1.d del Decret 179/1995 de, 3 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis, es procedeix a
publicar de nou el text refós dels Estatuts, amb les modificacions incorporades, al
Butlletí Oficial de la Província, inserint-se referència d’aquesta publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.



Pel que fa a la designació del Consell d’Administració i del Gerent de la
Societat, en data 19 de febrer de 2007, la Junta General de Manresana
d’Equipaments Escènics S.L. reunida en sessió extraordinària, va determinar el
nombre total de membres que han d’integrar el Consell d’Administració de la
societat i va procedir a la designació dels seus membres. S’adjunta Certificat de
l’acta de la Junta General de la societat.



Per tal que el sistema d’aprovació de les actes previst als Estatuts s’ajusti a les
previsions de l’article 110 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article
15 dels Estatuts de la mercantil quedarà redactat de la següent manera: ‘De
cada sessió de la Junta General se n’estendrà una acta, l’elaboració, contingut i
aprovació de la qual es subjectarà a la normativa de règim local vigent en cada
cas.’

 En la mesura que, d’acord a l’article 66 de la Llei de Societats Limitades i l’article
185 del Reglament del Registre Mercantil els Estatuts han de fixar si el càrrec de
conseller és o no retribuït, sense que aquesta decisió pugui quedar a l’arbitri de
la Junta General, l’últim paràgraf de l’article 19 dels Estatuts de la mercantil
quedarà redactat de la següent manera: ‘El càrrec de membre del Consell
d’Administració serà retribuït i la remuneració consistirà en una quantitat fixa
anual que serà determinada per la Junta general i no tindrà com a base una
participació en els beneficis.’
SEGON.- Elevar a públic la Certificació de l’acta de la Junta General de MANRESANA
D’EQUIPAMENTS ESCÈNICS S.L. de data 19 de febrer de 2007, i la Certificació de la
sessió del Ple de data 20 de novembre de 2006.
TERCER.- Publicar de nou al Butlletí Oficial de la Província el text íntegre dels Estatuts
de la societat mercantil MANRESANA D’EQUIPAMENTS ESCÈNICS S.L., incorporant
les esmenes d’error, i inserir una referència d’aquesta publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.”
Per tot això, com a regidor de Cultura de l’Ajuntament de Manresa, proposo al Ple de
la Corporació l’adopció del següent
ACORD
DONAR-SE PER ASSABENTAT aquest Ple de la resolució dictada per l’alcalde
president, en data 2 d’abril de 2007, que ha estat transcrita en la part expositiva del
present dictamen, i RATIFICAR-LA. “
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Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen
directament a votació i s'aprova per unanimitat dels 23 membres presents i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

5.2

REGIDORIA DELEGADA D'EDUCACIÓ

5.2.1

CEDIR GRATUÏTAMENT A FAVOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
EL PLE DOMINI D'UN IMMOBLE DE PROPIETAT MUNICIPAL SITUAT AL
POLÍGON RESIDENCIAL DE CAL GRAVAT, PER DESTINAR-LO A LA
CONSTRUCCIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT D'UN INSTITUT
D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Educació, de 17
d'abril de 2007, que transcrit diu el següent:
"Antecedents
I. En data 29 de gener de 2007 i amb registre d’entrada número 4.240, els Serveis
Territorials a Barcelona II (Comarques) del Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya, han tramès a l’Ajuntament de Manresa un ofici en què es comunica que
està previst construir un Institut d’Educació Secundària (IES) en aquest municipi, es
relaciona la documentació que caldrà aportar per tal de formalitzar la cessió gratuïta de
domini de la finca objecte d’aquest informe, i s’adjunta un model de les clàusules que
ha de contenir l’acord de Ple de la Corporació en relació amb la cessió de finques
destinades a equipaments escolars.
II. L’alcalde president, mitjançant resolució dictada el dia 6 de febrer de 2007, va incoar
procediment de cessió gratuïta del domini de l’immoble.
III. L’immoble en qüestió figura al full número 331.35 de l’Inventari general consolidat
de béns, drets i obligacions d’aquest Ajuntament, amb la qualificació jurídica de bé
patrimonial.
IV. El bé a cedir no està comprès en cap pla d’ordenació, reforma o adaptació que el
faci necessari a l’ens local, segons es desprèn de l’informe emès per l’arquitecte tècnic
de Gestió Patrimonial en data 2 de març de 2007.
V. L’expedient ha estat exposat al públic pel termini de 30 dies hàbils comptats des del
dia 6 de març fins a l’11 d’abril de 2007, ambdós inclosos, previ anunci publicat al
Butlletí Oficial de la Província número 55 que correspon al dia 5 de març de 2007, sense
que durant el període d’exposició s’hagi rebut cap reclamació, segons resulta de
l’informe emès pel cap de la Secció de Contractació, Compres i Gestió Patrimonial en
data 12 d’abril de 2007.
VI. Mitjançant ofici de l’alcalde president de data 4 d’abril de 2007 (registre de sortida
32.168), s’ha donat compte de l’expedient de cessió al Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat.
VII. El cap de la Secció de Contractació, Compres i Gestió Patrimonial ha emès
informe en data 12 d’abril de 2007, en el qual considera ajustat a dret el procediment
de cessió gratuïta de domini de l’immoble de propietat municipal situat als carrers Puig i
Cadafalch - Domènech i Montaner - Pablo Picasso, a favor de la Generalitat de
Catalunya.

38

Consideracions jurídiques
1a. Règim jurídic aplicable. El règim jurídic aplicable ve constituït pels articles 211 i
212 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC, en
endavant), aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en concordança amb els
articles 49 i 50 del Reglament de patrimoni dels ens locals (RPEL, en endavant),
aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
Aquesta normativa preveu que les entitats locals puguin cedir gratuïtament a d’altres
administracions o entitats públiques béns immobles patrimonials per a fins que
redundin en benefici dels habitants del terme municipal.
2a. Procediment. La cessió gratuïta de domini d'un immoble requereix la instrucció d'un
expedient d'acord amb els requisits i les prescripcions de l'article 49 del RPEL.
Abans que l'òrgan competent aprovi la cessió, l'expedient s'ha de sotmetre a informació
pública per un període mínim de 30 dies, i se n'ha de donar compte al Departament de
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat.
Així mateix, és necessari l'informe previ del secretari i l'interventor de la corporació, de
conformitat amb l'article 179.1 lletra b) del TRLMRLC.
3a. Òrgan competent. L'òrgan competent per acordar la cessió gratuïta és el ple de la
corporació, de conformitat amb els articles 214.1 del TRLMRLC i 41.1 del RPEL.
Per tot això, com a regidora delegada d’Educació, proposo al ple de la corporació
l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Cedir gratuïtament a favor de la Generalitat de Catalunya el ple domini de
l’immoble delimitat al plànol adjunt, anotat a l’Inventari general consolidat de béns,
drets i obligacions d’aquest Ajuntament com a bé patrimonial, lliure de càrregues i
servituds, inscrit al Registre de la Propietat número 1 de Manresa com a finca
independent, per destinar-lo a la construcció i posada en funcionament d’un institut
d’educació secundària (IES). Les dades de l’immoble que se cedeix són les següents:
 Descripció: Solar de forma sensiblement triangular de vèrtexs corbs, de
10.410 m2 de superfície segons el Registre de la Propietat, però segons
recent amidament, de 9.773,13 m2, amb façanes d’uns 70 m al carrer Puig i
Cadafalch, d’uns altres 70 m al carrer Domènech i Montaner i d’uns 15 m al
carrer Pau Picasso.
 Límits: Nord, amb el carrer Puig i Cadafalch; Sud, amb el carrer Domènech i
Montaner; Est, amb la confluència dels carrers Puig i Cadafalch i Domènech i
Montaner; i Oest, amb el carrer Pau Picasso i les cases unifamiliars des del
núm. 48 al 84.
 Dades urbanístiques:
Classificació urbanística: Sòl Urbà.
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Qualificació urbanística: Equipament Educatiu (clau E1), amb edificació per
volumetria específica, amb una edificabilitat màxima d’1,50 m2s/m2t i una
ocupació màxima del 50%.
 Registre de la Propietat:
Consta registrat al Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa, al Tom 2.048,
Llibre 677, Foli 161, Finca 32.218.
 Inventari de béns: La finca figura anotada al full número 331.35 de l’Inventari
general consolidat de béns, drets i obligacions d’aquest Ajuntament.
 Referència cadastral: 4195101.
 Títol:
Pertany a l’Ajuntament de Manresa en virtut d’escriptura pública de cessió
gratuïta de data 9 de gener de 1987, davant del notari de Manresa Sr. Javier
Garcia Ruíz, amb el número de protocol 13 del seu company Sr. Emilio
Sánchez - Carpintero Abad.
 Valoració: 4.397.908,50 euros
 Càrregues: Lliure de càrregues i gravàmens.
SEGON. L’immoble objecte de cessió de domini s’ha de destinar a equipament escolar
mitjançant la seva construcció i/o ús per a tal finalitat.
A aquests efectes, si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini
de 5 anys o deixa de destinar-se a aquesta finalitat dins dels 30 anys següents, el bé
objecte de cessió revertirà automàticament de ple dret a favor de l’Ajuntament de
Manresa, en els termes que resulten de l’article 50 del Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya.
TERCER. La construcció de l’equipament escolar a què fa referència aquest acord
podrà ser dut a terme per la mateixa Generalitat de Catalunya o per un tercer
mitjançant qualsevol negoci jurídic, si bé la prestació del servei educatiu a
l’equipament indicat haurà d’efectuar-la únicament la Generalitat de Catalunya.
El terreny disposa de la condició de solar i disposa dels serveis d’abastament d’aigua,
subministrament elèctric i evacuació d’aigües residuals. Així mateix, té accessos
rodats pavimentats, atès que tots els carrers estan completament pavimentats i
disposen de l’encintat de voreres requerit.
Correspondrà a l’Ajuntament de Manresa qualsevol despesa per les actuacions
urbanístiques que puguin afectar l’immoble cedit i adoptar les mesures necessàries per
aconseguir la seva destinació a plena satisfacció del cessionari, sense cap cost o
càrrega per a ell, i eliminant qualsevol obstacle que pugui impedir la correcta execució
de les obres.
QUART. La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que s’acrediti
per a la construcció del centre, en base a l’article 103 del Reial decret legislatiu 2/2004
de 5 de març de 2007, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, podrà ser objecte d’una bonificació del 95 %, atès que es tracta d’una
construcció d’especial interès o utilitat municipal. Així mateix, les taxes que s’acreditin
per a l’atorgament de la llicència d’obres en l’immoble cedit gaudiran dels beneficis
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fiscals que estableixi la normativa vigent en cada moment, extrem que també serà
aplicable a la resta de tributs que puguin gravar l’activitat educativa.
CINQUÈ. El cessionari podrà dur a terme la construcció objecte d’aquesta cessió per
si mateix o per terceres persones, i pot establir els drets reals i les càrregues que
consideri oportunes sobre la finca cedida a favor d’organismes, entitats o empreses
que estiguin participades, de forma directa o indirecta, majoritàriament per la
Generalitat de Catalunya.
Així mateix, el cessionari o el seu causahavent podrà destinar la part del terreny no
edificat i les construccions aixecades en l’exercici del seu dret, a d’altres usos
alternatius vinculats o compatibles amb el d’equipament escolar, sempre que no limitin
o condicionin el seu normal desenvolupament.
SISÈ. La finalitat per a la qual es fa la cessió s’ha de complir en el termini màxim de
cinc anys, i s’ha de mantenir la seva destinació en els trenta anys següents, i en cas
contrari, el bé cedit revertirà de forma automàtica a l’ens cedent.
SETÈ. Es faculta l’alcalde president per a la signatura de la documentació que sigui
necessària per a l’efectivitat del que es disposa en el present acord."
L'alcalde sotmet el dictamen a votació, i s'aprova per 22 vots afirmatius (8 GMS, 4
GMERC, 2 GMICV-EA, 7 GMCiU i 1 GMPPC) i una abstenció de la senyora Torres per
trobar-se absent de la Sala en el moment de la votació (art. 100 del ROF), i , per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

5.2.2

RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE NRG GROUP
SPAIN, SA I A LLOGUER DE PIANOS DE CONCERT, SL, PER IMPORT
TOTAL DE 1741,81 EUROS, EN CONCEPTE DE DIVERSOS SERVEIS
PRESTATS AL CONSERVATORI DE MÚSICA.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Educació, de 4 d'abril
de 2007, que transcrit diu el següent:
"Vist que s’han tramitat dues factures que corresponen, una factura al lloguer de dos
pianos, un de 3 /4 de cua per a la setmana d’activitats del Premi per l’Auditori del
Conservatori de Música i un piano de gran cua pel concert del dia 11 de febrer al teatre
conservatori, dins dels actes del Premi de Música 2007 que ascendeix la quantitat de
1.537,00 € (IVA inclòs), i una factura que correspon a la facturació dels consums de
fotocòpies realitzat durant el període 1 de gener a 31 de març de 2007 al Conservatori
de Música, i que ascendeix la quantitat de 204,81 € (IVA inclòs).
Vist que és voluntat d’aquest Ajuntament procedir als seus pagaments amb càrrec als
pressupostos de l’any 2007.
De conformitat amb l’article 185 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb
l’article 60 del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, en ordre al reconeixement de
crèdit,
L’article 23.1.e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
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L’article 15 de les Bases d’Execució del Pressupost 2007 en virtut del qual quan el
reconeixement de les obligacions sigui conseqüència necessària de la realització
efectiva d’una despesa, sense que hi hagués autorització o compromís, la seva
aprovació correspondrà al Ple de la Corporació.
La regidora d’Educació proposa a la Comissió Informativa de l’Àrea dels Serveis a les
Persones que informi favorablement el següent acord per a la seva ulterior
consideració pel Ple municipal:
Acord

Primer – Reconèixer, a l’emparament de la normativa abans esmentada, un crèdit
extrajudicial a favor de les entitats que a continuació es relacionen pels deutes
acreditats i informats pels responsables del Servei.
ENTITAT
NRG GROUP SPAIN, SA
CIF: ESA-58420704

CONCEPTE
Volum realitzat de fotocòpies durant
realitzat de l’1 de gener de 2007 al
31 de març de 2007, al Conservatori de
Música.
A càrrec de la partida 313.0.220

IMPORT
204,81

ENTITAT
LLOGUER DE PIANOS DE
CONCERT, SL
NIF: B-61537775

CONCEPTE
IMPORT
Lloguer d’1 piano de 3 /4 de cua
1.537,00
durant la setmana del Premi de Música a
l’Auditori del Conservatori de Música i
d’1 piano de gran cua el dia 11 de febrer
al Teatre Conservatori dins dels actes del
Premi de Música 2007.
A càrrec de la partida 422.8.226

L'alcalde sotmet el dictamen a votació, i s'aprova per 22 vots afirmatius (8 GMS, 4
GMERC, 2 GMICV-EA, 7 GMCiU i 1 GMPPC) i una abstenció de la senyora Torres per
trobar-se absent de la Sala en el moment de la votació (art. 100 del ROF), i , per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

5.2.3

ESTABLIR COM A INSTRUMENTS D'ANÀLISI I DE PROPOSTA DEL
PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT (PEC) ELS DOCUMENTS "PROJECTE
EDUCATIU DE CIUTAT. DIAGNOSI" I "LES PROPOSTES", I IMPULSAR LA
CONTINUÏTAT DEL PEC.

Aquest dictamen ja ha estat tractat després de l'apartat "qüestions prèvies" de l'ordre
del dia.
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5.2.4

APROVAR INICIALMENT LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ
D'AJUTS PER A L'ESCOLARITZACIÓ I AJUTS INDIVIDUALITZATS DE
MENJADOR.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Educació, de 10
d'abril de 2007, que transcrit diu el següent:
"La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix, entre altres, com a
principis del sistema educatiu l'equitat el qual ha de garantir la igualtat d'oportunitats, la
inclusió educativa i la no discriminació, i ha d’actuar com a element compensador de
les desigualtats personals, culturals, econòmiques i socials, d'una banda, i la
cooperació i col·laboració de les Administracions educatives amb les corporacions
locals en la planificació i implementació de la política educativa, de l'altra. Així mateix,
estableix que les administracions públiques coordinaran les seves polítiques de
cooperació per tal d'assegurar l'oferta educativa en el primer cicle d'educació infantil.
A Catalunya, com assenyala la Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d'infants
de qualitat, es fa cada dia més evident la necessitat de garantir els drets dels infants
entre els zero i els tres anys i d'atendre les necessitats de les famílies i les noves
realitats socials.
Els infants de zero a tres anys han de tenir l'oportunitat d'exercir efectivament el dret
universal a l'educació i, per tant, les administracions públiques, impulsades per
l'Administració educativa, han de dur a terme polítiques orientades a la consecució
d'aquests principis de manera que es fomenti la facilitat d'accés als serveis de les llars
d'infants públiques.
Entre els diferents agents educatius, cal destacar-ne l'Administració local i,
concretament, els ajuntaments, com a administració més propera als ciutadans i
ciutadanes.
D’acord amb el text de l’Ordre EDU/355/2006, de 6 de juliol del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, la regidoria d’Educació d’aquest
Ajuntament té la voluntat d’impulsar l’aprovació de les bases reguladores d’ajuts per a
l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys a les llars d’infants municipals de
Manresa i ajudes individualitzades de menjadors, que es trobin en situacions
socioeconòmiques desfavorides, durant el curs 2007-08.
L’atorgament d’aquests ajuts per part de les administracions públiques reuneix les
característiques que l’article 2 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, atorga als fons
públics constitutius de subvencions.
Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat de
foment de l’administració pública, s’ajustaran a les previsions de l’esmentada llei,
requerint de l’aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l’article 17.
Atès que l’article 124.3 del decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que les bases
seran aprovades pel ple de la Corporació.
Per tot això, la Regidora delegada d’Educació, proposa a la Comissió Informativa de
l’Àrea de Serveis a les Persones que dictamini favorablement aquesta proposta per tal
que el Ple de la Corporació adopti els següents:
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ACORDS
“Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió d’ajuts per a l’
escolarització i ajuts individualitzats de menjador, amb el següent text:

BASES REGULADORES DE LA CONCESIÓ DE BEQUES PER A L’
ESCOLARITZACIÓ I AJUTS INDIVIDUALITZATS DE MENJADOR

Base 1 Objecte
1. L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament, mitjançant
procés selectiu de concurrència pública, d’ajuts per a l’escolarització de nens i
nenes de 0 a 3 anys a les llars d’infants municipals de Manresa i ajudes
individualitzades de menjadors, que es trobin en situacions socioeconòmiques
desfavorides, durant el curs 2007-08.
Base 2 Beneficiaris i requisits
1. Pel que fa a l’escolarització:
Beneficiaris: Es podran acollir a aquests ajuts els alumnes usuaris de les llars
municipals amb necessitats socioeconòmiques sempre que la renda familiar,
corresponent al darrer exercici fiscal liquidat (2005), no superi els següents
llindars màxims:
Famílies de dos membres: 13.020,00 euros.
Famílies de tres membres: 17.099,00 euros.
Famílies de quatre membres: 20.282,00 euros.
Famílies de cinc membres: 23.016,00 euros.
Famílies de sis membres: 25.656,00 euros.
Famílies de set membres: 28.152,00 euros.
Famílies de vuit membres: 30.632,00 euros.
A partir del vuitè membre, s'afegiran 2.459,00 euros per cada nou membre
computable.
La renda de les famílies, als efectes d'aquests ajuts, s'obtindrà per agregació
de les rendes corresponents al darrer exercici fiscal liquidat de cada un dels
membres computables de conformitat amb la normativa reguladora de l'impost
sobre la renda de les persones físiques.
Es denegarà l'ajut sol·licitat quan les activitats econòmiques de què siguin
titulars els membres computables de la família hagin tingut el darrer any fiscal
un volum de facturació superior a 152.000,00 euros.
2. Pel que fa a les ajudes individualitzades de menjadors:
Podran sol·licitar l’ajut individual de menjador aquells que, a banda de complir
amb els requisits establerts a la Base 2.1, treballin el pare i la mare o tutors
legals així com en aquells casos que ho determinin els equips socials bàsics
d’atenció primària municipal.
Aquest segon supòsit serà determinat d’ofici per part de l’ajuntament, adjuntant
informe social motivat a l’expedient de la corresponent sol·licitud.
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Base 3 Sol·licituds i documentació
1. Les persones interessades en aquesta convocatòria podran recollir l’imprès
que facilitarà l’escola, segons el model normalitzat núm. 1, que es presentarà a
l’Oficina Municipal d’escolarització (OME) junt amb la següent documentació :
·
Imprès de sol·licitud degudament complimentat pel representant legal de
l’alumne.
·
Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i de tots els membres de la
unitat familiar majors de 16 anys, també caldrà aportar el NIF quan el DNI no
inclogui la lletra.
·
Alumnes estrangers: fotocòpia del NIE ( targeta identificativa per a
estrangers) de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys. En el
seu defecte caldrà aportar la fotocòpia del passaport.
·
Certificat de convivència expedit per l’Ajuntament del municipi on
resideixi l’alumne/a
·
Fotocòpia del llibres de família, sencer.
·
Si s’escau, documentació acreditativa de trobar-se en alguna de les
situacions declarades pel sol·licitant:
§
Fotocòpia carnet de família nombrosa
§
Certificat de discapacitat
§
Conveni regulador de separació, divorci o sentència judicial; en
cas de no haver rebut pensió d’aliments, denúncia d’incompliment de
sentència o bé aportar un certificat acreditatiu dels motius pels quals no
la rep.
§
Informe de vida laboral emès per Tresoreria de la Seg. Soc. Que
acrediti la situació d’actiu.
2. Les sol·licituds han d’estar signades per tots els membres computables de la
unitat familiar majors de 16 anys per tal d’autoritzar a l’administració a obtenir
les dades necessàries per a determinar la renda de la unitat familiar a través de
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
3. L’òrgan de selecció establert per l’Ajuntament de Manresa per l’atorgament
d’ajuts, podrà requerir els documents complementaris que considerin
necessaris per a un coneixement adequat de les circumstàncies peculiars de
cada cas.
Base 4 Especificacions de la documentació general
1. En el supòsit que la sol·licitud de l’ajut sigui presentada per unitats familiars
de les quals les administracions tributàries no disposin de dades de tots els
membres computables, és el/la sol·licitant qui ha d’aportar informació fefaent
sobre la situació econòmica de renda i patrimoni de la seva unitat familiar, en el
termini de 10 dies hàbils.
2. Si hi ha dificultats tècniques que impedeixin la cessió de dades per part de
les administracions tributàries, es demanarà al sol·licitant la presentació del
resum de la declaració anual de l’IRPF o els certificats d’imputacions de
l’exercici corresponent - segons correspongui - dels membres computables de
la seva família, així com de la resta de documentació que es consideri
necessària per a determinar la renda per càpita.
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3. En el cas que la sol·licitud no acompanyi la totalitat de la documentació
relacionada anteriorment, l’Ajuntament requerirà a l’interessat la seva aportació,
el qual disposarà d’un termini màxim de deu dies hàbils per aportar-la a
l’Ajuntament des de la corresponent comunicació.
Base 5 Documentació especial
1. En situacions de manca total o parcial de dades econòmiques per part
l’administració tributària, la valoració de la renda familiar es farà mitjançant
informe social que s’acompanyarà, en el seu cas, de la informació tributària de
la que es disposi.
Base 6 Procediment per sol·licitar els ajuts i terminis de presentació
1. Els interessats hauran de presentar l’imprès de sol·licitud degudament
complimentat i signat per tots els membres computables d’acord amb la base
3.2.
2. El lloc de presentació de les sol·licituds és l’Oficina Municipal d’Escolarització
(OME).
Base 7 Termini de presentació
1. El termini ordinari de presentació de sol·licituds es determinarà en l’acte de
convocatòria, el qual serà exposat al taulell d’anuncis dels centres escolars.
2. Malgrat això, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària, es podran
presentar sol·licituds per a alumnes de nova incorporació al centre que s’hi
matriculin al llarg del curs que no hagin pogut presentar la sol·licitud en el
termini ordinari i sempre que es trobin en el marc dels requisits establerts a la
base 2.
3. Tanmateix, d’acord amb la disponibilitat pressupostària, també es podran
presentar sol·licituds durant el curs per a alumnes la família dels quals pateixi
una variació substancial en la seva renda familiar per:
Defunció i/o incapacitat d’un o ambdós cònjuges responsables legals de
l’alumne.
Privació de llibertat d’un o ambdós cònjuges responsables legals de l’alumne.
Abandonament familiar d’un o ambdós cònjuges responsables legals de
l’alumne.
Embargament de béns i/o rendes d’un o ambdós cònjuges responsables legals
del menor.
Situacions d’atur involuntari sobrevingudes per part d’algun dels membres de la
unitat familiar.
Base 8 Baremació i atorgament de l’ajut
1. La Comissió d’avaluació procedirà a baremar les sol·licituds presentades
amb aplicació de les puntuacions previstes a l’annex i formularà proposta de
resolució que serà elevada a l’òrgan instructor.
2. La proposta de resolució haurà de contenir, com a mínim, la prelació dels
alumnes ordenats de major a menor puntuació i la quantia total de la beca si
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aquesta és quantificable o el percentatge del cost d’escolarització que significa
d’acord amb la base 11.
3. La proposta de resolució serà exposada als taulells de les llars d’infants del 2
al 6 de juliol de 2007 per tal que els interessats puguin formular les al·legacions
que estimin convenients en el termini de 10 dies.
4. La Comissió d’avaluació, un cop baremades les sol·licituds, podrà plantejar a
la proposta de resolució la reserva de part de la dotació pressupostària a noves
matriculacions o canvis econòmics de la unitat familiar d’acord a la base 7.3.
5. En cap cas la proposta de resolució podrà acollir sol·licituds amb una
baremació inferior als 3 punts.
Base 9 Atorgament dels ajuts
1. La resolució emesa per l’òrgan competent serà notificada als interessats; els
alumnes que hagin obtingut puntuació igual o inferior a 2 punts i no siguin
beneficiaris de beca quedaran en llista d’espera pel cas que hi hagi una nova
habilitació pressupostària o es produeixi la incidència prevista a la base 13.
Base 10 Noves adjudicacions
1. Quan s’hagi formulat reserva de dotació pressupostària o s’incrementi la
inicialment establerta, els alumnes que compleixin les circumstàncies previstes
a les bases 7.2 i 7.3 podran obtenir beca sempre que obtinguin una puntuació
igual o superior al darrer dels alumnes becats. En cas contrari, passaran a la
llista d’espera que derivi de l’acte inicial d’atorgament.
Base 11 Import dels ajuts i còmput de dies/curs
1. La quantitat total de l’ajut es determinarà en funció del servei escolar utilitzat,
significant una reducció de la tarifa corresponent fins a un màxim del 80% o del
50% del cost mensual per l’escolarització.
2. Tindran dret a beca corresponent al 80% en tot cas les sol·licituds que
obtinguin una puntuació igual o superior a 6 punts.
Base 12 Pagament dels ajuts
1. El pagament dels ajuts es farà de manera indirecta mitjançant la reducció, en
la part proporcional que correspongui, de la quota a satisfer pel beneficiari a
l’empresa concessionària del servei municipal de llars d’infants.
Base 13 Baixes, renúncies, trasllats, absències i noves adjudicacions
1. Quan un alumne beneficiari causi baixa o per causa justificada no pugui
gaudir de l’ajut, els centres docents ho comunicaran de manera immediata a
l’Ajuntament de Manresa. Si es tracta d’una circumstància que hagi de
prolongar-se per a la resta de curs, es recorrerà a la llista d’espera prevista a la
base 9.1.
2. Es podrà retirar la beca i/o ajuda de menjador a l’alumnat que no assisteixi
regularment al centre.
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Base 14 Control i supervisió de l’administració
L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret de verificar en qualsevol moment
les dades aportades per a l’obtenció de la beca i/o ajuda de menjador, podentse procedir a la revocació total o parcial de l’ajut atorgat en el cas que es
detecti que es va concórrer a l’ocultació o falsedat de les dades.

Annex 1
Barem per a la concessió d’ajuts individuals per a l’escolarització en llars
d’infants Municipals
Dades econòmiques
Al quocient resultant de dividir tots els ingressos familiars entre el nombre de
membres de la unitat familiar se li adjudicarà la puntuació següent:
Fins a
1.502,53 € :
De 1.502,54 € a 1.803,03 €:
De 1.803,04 € a 2.103,54 €:
De 2.103,55 € a 2.404,05 €:
De 2.404,06 € a 2.704,55 €:
De 2.704,56 € a 3.005,06 €:
De 3.005,07 € a 3.305,57 €:
De 3.305,58 € a 3.606,07 €:
De 3.606,08 € a 3.906,58 €:
Més de 3.906,59 €

10 punts.
8 punts.
7 punts.
6 punts.
5 punts.
4 punts.
3 punts.
2 punts.
1 punt.
0 punts.

Dades Familiars
Per infant en acolliment: 1 punt.
Per discapacitat de l’infant, pare, mare, tutor/a o germans: 1 punt.
Per la condició de família nombrosa: 1 punt.
Per família monoparental: 1 punt.
Annex 2
Conceptes:
Membres computables: Per a aquestes bases, són membres computables de
la unitat familiar el pare i la mare, el tutor/a o persona encarregada de la
guarda i protecció del menor; els germans solters menors de vint-i-cinc anys i
que convisquin en el domicili familiar; germans amb discapacitat física, psíquica
o sensorial; així com els ascendents dels pares que justifiquin la seva
residència en el mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal de
convivència corresponent.
En el cas de divorci, separació legal o de fet dels pares, no es considerarà
membre computable aquell d’ells que no convisqui amb el sol·licitant de l’ajut,
sense perjudici de que en la renda de la unitat familiar s’inclogui la seva
contribució econòmica.
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Tindrà no obstant, la consideració de membre computable el nou cònjuge o
persona unida per anàloga relació, la renda del qual s’inclourà dins del còmput
de la renda de la unitat familiar.
En el cas que en el certificat de convivència hi constin altres membres que no
formin part de la unitat familiar, l’Ajuntament de Manresa requerirà al sol·licitant
de l’ajut la documentació necessària per acreditar-ho.
Família monoparental: La formada pel pare/mare o tutor/a legal sol/a amb
infants, sempre que aquests convisquin amb aquell o aquella i en depenguin
econòmicament de forma exclusiva
Segon.- Publicar i sotmetre les esmentades bases a informació pública per un termini
de 20 dies, a comptar a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, mitjançant la publicació en aquest butlletí i en el tauler d’anuncis de la
Corporació. Així mateix, s’inserirà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya una
referència de l’anunci de publicació del text.
Tercer.- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.
Quart.- Convocar concurs públic per a la concessió d’ajuts per a l’ escolarització i ajuts
individualitzats de menjador a les llars d’infants municipals, mitjançant procediment en
règim de concurrència competitiva, amb els següents termes:
Normativa de convocatòria: Les bases específiques contingudes a l’acord
primer i, supletòriament, les bases específiques contingudes a les bases
d’execució del pressupost i ordenança general de subvencions de l’Ajuntament
de Manresa.

Termini: El termini de presentació de sol·licituds s’inicia l’11 de juny de 2007 i
finirà el 14 de juny de 2007.
Horari de presentació: Matins de 10:30 hores a 14:00 hores i dimarts dia 12 de
juny també en horari de tarda de 16:00 hores a 19:00 hores.
Tramitació: La tramitació s’efectua pel règim de concurrència competitiva i la
sol·licitud per concórrer a aquesta convocatòria es formalitzarà en imprès
normalitzat que es facilitarà a les llars d’infants i a la web municipal
http://www.ajmanresa.cat.
La documentació es presentarà l’Oficina Municipal d’Escolarització, sens
perjudici del que disposa l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
La tramitació dels expedients i la seva resolució s’efectua com es disposa a les
bases reguladores i a les bases generals reguladores de l’atorgament de
subvencions de l’Ajuntament de Manresa. La resolució s’ha d’adoptar en el
termini de sis mesos a partir de l’endemà de l’acabament del termini de
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presentació de sol·licituds. Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi
notificat una resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud.
Criteris de valoració: Les sol·licituds s’avaluaran d’acord amb els criteris de
valoració que consten a les bases.
Resolució i notificació: La resolució es notificarà als interessats per qualsevol
dels mitjans previstos a l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú. Contra la resolució, que posarà fi a la via administrativa, es pot
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes,
o recurs contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que consideri
convenient.
Cinquè.- Publicar l’anterior acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el
tauler d’anuncis de la corporació.”
La senyora Mestres i Angla diu que en aquests moments l'Ajuntament està donant unes
beques de menjador i d'escolarització a les escoles bressol. En concret, en aquest curs
se'n donen 37, per import de 36.594,8 €, que són diners que es deixen de percebre.
En el plec de clàusules es determinaven els tràmits que s'havien de seguir. Es feia a
través d'un informe de Serveis Socials, que aplicaven els barems corresponents.
L'any 2006 es va fer un resolució en què en casos que els ajuntaments donessin
beques, es podien sol·licitar els diners que costaven les esmentades beques. Per poder
demanar el reintegrament, s'havia de concedir les beques per mitjà de concurs públic i
amb unes bases aprovades, que s'ajustessin una mica al què la Generalitat posava com
a condició.
El que es demanava era molt similar al què s'estava fent. Per tant, s'ha repassat i s'ha
adequat al que es demanava, per si en el transcurs de l'any s'obre una nova
convocatòria.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació, i s'aprova per unanimitat dels 23 membres
presents, i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

5.3 REGIDORIA DELEGADA DE SERVEIS SOCIALS
5.3.1

RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE KIROT'S PLATS,
SL, PER IMPORT DE 1.926 EUROS, REFERENT A LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE MENJAR A DOMICILI.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Serveis Socials, de
19 de març de 2007, que transcrit diu el següent:
"Vist que s’han tramitat unes factures que ascendeixen a la quantitat de 1.926 €, per a
la prestació de Menjar a domicili.
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Que és voluntat d’aquest Ajuntament procedir al seu pagament amb càrrec als
pressupostos de l’any 2007.
Article 185 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb l’article 60 del Real
Decret 500/1990, de 20 d’abril, en ordre al reconeixement de crèdit.
Article 23.1.e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Article 15 de les Bases d’Execució del Pressupost 2006 en virtut del qual quan el
reconeixement de les obligacions sigui conseqüència necessària de la realització
efectiva d’una despesa, sense que hi hagués autorització o compromís, la seva
aprovació correspondrà al Ple de la Corporació.
Per tot això, la regidora de Serveis Socials proposa a la Comissió Informativa de l’Àrea
dels Serveis a les Persones que informi favorablement els següent acord per a la seva
ulterior consideració pel Ple municipal:
Acord
Primer – Reconèixer, a l’emparament de la normativa abans esmentada, un crèdit
extrajudicial a favor de l’entitat que a continuació es relaciona pels deutes acreditats i
informats pel responsable del Servei.
KIROT’S PLATS, S.L.
CIF: B61135745

Serveis menus gener 07

963,00

KIROT’S PLATS, S.L.
CIF: B61135745

Serveis menus desembre 06

963,00

TOTAL

1.926,00"

Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a
votació, i s'aprova per unanimitat dels 23 membres presents, i , per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

5.4 REGIDORIA DELEGADA D'UNIVERSITATS
5.4.1

RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE COLOR JAX, SL,
PER IMPORT DE 22.534,40 EUROS, EN CONCEPTE DE L’STAND DE
CAMPUS UNIVERSITARI..

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Universitats, de 5
d'abril de 2007, que transcrit diu el següent:
"Vist que s’ha tramitat una factura que ascendeix a la quantitat de 22.534,40 € referent
al stand de Campus Universitari, desmuntatge de l´stand, descàrrega d´una part del
mateix, i trasllat del material al recinte firal.
Que és voluntat d’aquest Ajuntament procedir al seu pagament amb càrrec als
pressupostos de l’any 2007.
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Article 185 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb l’article 60 del Real
Decret 500/1990, de 20 d’abril, en ordre al reconeixement de crèdit.
Article 23.1.e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Article 15 de les Bases d’Execució del Pressupost 2007 en virtut del qual quan el
reconeixement de les obligacions sigui conseqüència necessària de la realització
efectiva d’una despesa, sense que hi hagués autorització o compromís, la seva
aprovació correspondrà al Ple de la Corporació.
Vist l’informe emès pel Cap de la Secció Jurídico administrativa de l’Àrea dels Serveis
a les Persones en data 5 d´abril de 2007.
Per tot això, la regidora de d’Universitats proposa a la Comissió Informativa de l’Àrea
de Serveis a les Persones que informi favorablement els següent acord per a la seva
ulterior consideració pel Ple municipal:
Acord
Primer – Reconèixer amb càrrec a la partida 541.0.226, a l’emparament de la
normativa abans esmentada, un crèdit extrajudicial a favor de l´ entitat que a
continuació es relaciona pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei.
ENTITAT

CONCEPTE

COLOR JAX, SL
CIF B-60652005

Stand Campus Universitari, desmuntatge de 22.534,40 €
l´stand, descàrrega d´una part del mateix, i trasllat
del material al recinte firal

IMPORT

Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a
votació, i s'aprova per unanimitat dels 23 membres presents, i , per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

6.

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA

6.1

REGIDORIA DELEGADA PER
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

6.1.1

APROVAR INICIALMENT LA CARTA DE DRETS I DEURES DE LA
CIUTADANIA EN LA CONVIVÈNCIA, LA PARTICIPACIÓ I LES RELACIONS
AMB L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.

A

POLÍTIQUES

DE

LA

DONA

I

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Participació
ciutadana, de 10 d'abril de 2007, que transcrit diu el següent:
"Antecedents de fet:
La Tinent d’Alcalde, Presidenta de l’Àrea de Drets de Ciutadania, i Regidora
delegada de Participació va proposar la redacció de la “Carta de Drets i deures de la
Ciutadania en la convivència, la participació i les relacions amb l’administració
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municipal”, amb l’objectiu d’establir un marc genèric que reguli la interacció de la
ciutadania amb l’esfera pública, a partir dels conceptes de dret i deure.
Per resolució de l’alcalde del dia 29 de març de 2007, es va aprovar la formació
i designació de la comissió d’estudi encarregada de redactar el text de la “Carta de
Drets i deures de la Ciutadania en la convivència, la participació i les relacions amb
l’administració municipal”.
La comissió redactora ha aprovat el dia 10 d’abril de 2007 el text definitiu del
projecte de “Carta de Drets i deures de la Ciutadania en la convivència, la participació i
les relacions amb l’administració municipal”, i que consta d’un preàmbul i de 12
articles. Els àmbits dels quals tracta són la convivència en l’espai públic, la participació
i les relacions amb l’Administració.
L’aprovació d’aquesta Carta precisa d’un procés ampli i participatiu, que faci
possible la implicació d’amplis sectors socials i que reculli en el seu text tots aquells
instruments jurídics i tècnics que permetin una gestió de l’Administració municipal
ajustada als seus principis i intencions. Per aquest motiu és adequat seguir el model
d’aprovació de les ordenances i reglaments municipals, com a garantia procedimental
de validesa normativa i com a garantia també de participació, per la qual cosa s’ha
proposat un període llarg d’exposició pública.
La Carta que es proposa aprovar comportarà necessàriament no només
l’adequació del funcionament administratiu de l’Ajuntament, sinó també la modificació
d’aquelles normes pròpies (ordenances i reglaments) a les quals s’hagi d’aplicar
l’esperit i les disposicions concretes del nou text. Per aquest motiu caldrà iniciar,
paral·lelament al procés de discussió i aprovació de la Carta, els estudis necessaris
per adaptar tota la normativa municipal que existeix en aquests moments a la nova
regulació. La Carta actuarà no només com a inspiradora, sinó també com a norma de
valor directe que caldrà aplicar en tots els procediments concrets.
Fonaments de dret
L’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, estableix el procediment d’aprovació de les ordenances locals, que consisteix en
l’aprovació inicial pel Ple, informació pública i audiència als interessats pel termini
mínim de trenta dies, per a la presentació de reclamacions i suggeriments, i resolució
de totes elles amb l’aprovació definitiva pel ple. En cas que no se n’hagués presentat
cap, s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins aleshores provisional.
En el mateix sentit que la normativa bàsica, regula aquesta qüestió la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, a l’article 178 del seu text refós, aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
El procediment detallat està contemplat en els articles 58 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, que disposa que el projecte de la norma l’haurà d’elaborar una comissió
d’estudi creada pel propi ajuntament.
La competència del ple per aprovar els reglaments i ordenances està establerta
també a l’article 52.2.d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, text refós
de la Llei municipal de règim local de Catalunya.
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El Tècnic d’Administració General, cap de la Secció de Serveis Jurídics, ha
emès informe proposant l’aprovació inicial i la informació pública de l’esmentada
ordenança.
És per això que la Tinent d’Alcalde, Presidenta de l’Àrea de Drets de
Ciutadania, i Regidora delegada de Participació, amb l’informe previ de la Comissió
informativa i de control de Drets de Ciutadania, proposa que el ple de la Corporació
adopti els següents
ACORDS:
Primer. APROVAR INICIALMENT la Carta de Drets i deures de la
Ciutadania en la convivència, la participació i les relacions amb l’administració
municipal que consta d’un preàmbul i de 12 articles.
Segon. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA per un període de 6 mesos, a
comptar des de l’última publicació en el butlletí o diari oficial, el text de l’Ordenança
aprovat per l’acord anterior, i el propi acord d’aprovació inicial, per tal que es puguin
presentar reclamacions i suggeriments.
Tercer. DISPOSAR que l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu en cas
de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, tal i com estableix l’article 178.1.c) del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, que aprova el text refós de la Llei
municipal de règim local de Catalunya."

La senyora Sensat i Borràs demana que es retiri el dictamen del ple. En aquests
moments compte amb el suport de quatre dels grups municipals. El GMPPC ha
demanat més temps per poder estudiar el tema. Tenint en compte la transcendència
de l'assumpte, es busca aconseguir el màxim de consens. Per això es proposa retirar
el tema fins el proper ple.
L'alcalde diu que el dictamen 6.1.1 de l'ordre del dia queda retirat.

6.2

REGIDORIA DELEGADA DEL PROGRAMA TRANSVERSAL DE JOVENTUT

6.2.1 APROVAR INICIALMENT LES BASES REGULADORES DE LA BECA
D'INVESTIGACIÓ SOBRE LA REALITAT JUVENIL A MANRESA IN SITU
2007-2008.
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Joventut, de 27 de
març de 2007, que transcrit diu el següent:
"La Regidoria de Joventut té la voluntat de procedir a la convocatòria de la beca
biennal d’investigació In Situ i aprovació de les pertinents bases.
L’atorgament d’aquestes beques per part de les administracions públiques reuneix les
característiques que l’article 2 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, atorga als fons
públics constitutius de subvencions.
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Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat de
foment de l’administració pública, s’ajustaran a les previsions de l’esmentada llei,
requerint de l’aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l’article 17.
Atès que l’article 124.3 del decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que les bases
seran aprovades pel ple de la Corporació.
Per tot això, la Regidora delegada de Joventut, proposa a la Comissió Informativa de
l’Àrea de Drets de Ciutadania que dictamini favorablement aquesta proposta per tal
que el Ple de la Corporació adopti els següents:
ACORDS
“Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores de la beca d’Investigació sobre la
realitat juvenil a Manresa In situ, amb el següent text:
BECA D’INVESTIGACIÓ SOBRE LA REALITAT JUVENIL A MANRESA
- IN SITU 2007-2008 La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Manresa convoca la beca biennal
d’investigació In situ, amb l‘objectiu d’estimular i potenciar els treballs que contribueixin
al coneixement de la joventut manresana.
Es valoraran especialment aquelles propostes que presentin algun aspecte innovador
vers la joventut o que incideixin en un àmbit poc estudiat de la joventut manresana.
BASES
1. S’hi pot optar de forma individual o en equip.
2. Les propostes hauran de ser inèdites, en català i relacionades amb algun àmbit
de la joventut a Manresa.
3. Per optar al premi s’haurà de presentar un avantprojecte que en justifiqui
l’interès.
4. L’avantprojecte haurà d’especificar els objectius, la metodologia i el pla de
treball.
5. L’avantprojecte haurà d’anar acompanyat del currículum acadèmic i professional
del seu autor o autors, així com de les dades personals, adreces i telèfons de
contacte.
6.

Les propostes s’han de presentar al casal de Joves de Manresa La Kampana
(Pl.Icària s/n. 08240 Manresa), de dilluns a divendres, de les 17:00h a les
22:00h i dissabtes, de 10:00h a les 13:00h i de les 17:00h a les 22:00h; o
enviar-les per correu electrònic a lakampana@ajmanresa.org.

7. El termini d’admissió d’avantprojectes finalitzarà el dia 30 de novembre de
2007.
8. La dotació de la beca és de 3.000 €. Aquest import resta subjecte a la retenció
establerta en la normativa fiscal vigent.
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9. El termini per al desenvolupament i la redacció definitiva de l’estudi és de 6
mesos.
10. El lliurament de l’import de la beca es farà de la següent manera:
En l’acte de concessió de la beca es donarà el 50% de l’import. El 50%
restant, es lliurarà en el transcurs de l’acte de recepció del projecte acabat.
11. Els tres mesos següents a la concessió de la beca s’haurà de presentar un
informe sobre l’estat del projecte.
12. L’ Ajuntament de Manresa podrà publicar l’estudi guanyador i, en aquest cas,
es reserva tots els drets de la primera edició, sense límits geogràfics, durant un
període de dos anys.
13. Per a la concessió de la beca es constituirà un jurat d’experts en temàtica juvenil
designat per l’Ajuntament de Manresa. Les decisions del jurat seran inapel·lables.
14. La beca podrà declarar-se deserta.
15. La participació en el concurs implica l’acceptació
d’aquestes bases.
Segon.- Sotmetre les esmentades bases a informació pública per un termini de 20
dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el
tauler d’anuncis de la Corporació, així com una referència d’aquest anunci al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.”

La senyora Guillaumet i Cornet diu que la beca d'investigació es va crear fa quatre
anys. En aquests moments es portaria a terme la tercera convocatòria. Es tracta d'una
beca biennal que té per objecte potenciar els treballs que contribueixin al coneixement
de la joventut manresana.
Les bases són exactament les mateixes que les de l'anterior convocatòria. S'hi pot
participar de forma individual i les propostes han de ser inèdites. S'ha de presentar un
avantprojecte que justifiqui l'interès de la beca.
L'objectiu que persegueix la regidoria en el moment de fer aquesta beca és que
aquelles investigacions que es fan sobre la condició juvenil en el territori català es
puguin fer incentivant que es facin a Manresa, és a dir, que s'estudií la realitat local de
Manresa i, per tant, les inquietuds en els joves de Manresa.
L'anterior beca es va atorgar a un treball sobre el moviment antiglobalització a
Manresa i de quina manera aquest moviment havia creat xarxes a Manresa, com els
joves de la ciutat havien participat d'aquest moviment, com s'havia desenvolupat, quin

56

eren els seus objectius, les xarxes de relació que tenien, els seus llocs de trobada, etc.
El treball es presentarà en el marc del programa d'estiu d'aquest any de la regidoria de
Joventut
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 23 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

7.

ÀREA D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

7.1

REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA, PROMOCIÓ ECONÒMICA, INNOVACIÓ
I TECNOLOGIA

7.1.1

APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE HAURÀ DE
REGIR LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’ÚS PRIVATIU D’UNA UNITAT
DE VENDA DEL MERCAT MUNICIPAL DE PUIGMERCADAL.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de 4 d'abril de
2007, que transcrit diu el següent:
"Antecedents

I. Havent-se resolt anticipadament la concessió administrativa d’ús privatiu
dels llocs de venda núm. 41 i 42 del Mercat Municipal de Puigmercadal,
entre l’Ajuntament de Manresa i l’anterior titular de la concessió, restant la
parada sense activitat, s’ha elaborat un nou plec de clàusules que ha de
regir la nova concessió administrativa d’ús privatiu de la unitat comercial,
a adjudicar mitjançant concurs.

Les característiques d’aquesta concessió són les següents:



Objecte. Constitueix l’objecte de la concessió administrativa d’ús
privatiu la gestió i explotació dels llocs de venda núm. 41 i 42 del
Mercat Municipal de Puigmercadal, destinats a l’activitat
comercial de polleria (lloc 41) i cansaladeria i xarcuteria (lloc 42).



Termini. La concessió s’atorgarà per un termini d’un (1) any,
comptat a partir de la data de formalització de la concessió en
document administratiu.
Aquest termini es podrà prorrogar per períodes anuals, fins a un
màxim de vint-i-cinc (25) anys.
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Règim econòmic de la concessió.

•

DRETS D’EXPLOTACIÓ. El concessionari satisfarà a
l’Ajuntament, en concepte de drets d’explotació, la
quantitat de nou-cents setanta-vuit euros amb quarantacinc cèntims (978,45 €).

Aquesta quantitat és susceptible de ser millorada en les propostes que facin els licitadors,
essent aquesta millora un criteri d’adjudicació previst en el Plec de clàusules
administratives.
•

TARIFES DEL MERCAT. El concessionari de l’ús privatiu
de la unitat de venda satisfarà, mensualment, a l’entitat
concessionària del servei públic o a l’Ajuntament en cas
de gestió directa del servei, les tarifes aprovades per
acord del Ple de la Corporació de data 19 de gener de
2004, d’acord al següent detall:

Local
Lloc 41 (2.5
lineals)
Lloc 42 (4.7
lineals)
TOTAL PARADA

Tarifa
€/mes
m. 66.73

IVA 16 % Total
tarifa
10.68
77.41

m. 125.46

20.07

145.53

192.19

30.75

222.94

II. Existeix a l’expedient una memòria justificativa de la utilització del bé de
domini públic a ocupar i dels fins perseguits. En aquesta memòria s’indica
que l’existència d’aquesta unitat comercial al Mercat Municipal
Puigmercadal és una situació consolidada i per tant no és considera
necessari aprovar un projecte que es pronunciï sobre l’oportunitat
d’ocupació del domini públic.

III. La TMG de Contractació ha emès informe en data 4 d’abril de 2007, en
relació a la nova concessió.

Consideracions jurídiques
PRIMER. Objecte i naturalesa de la concessió. L’objecte de la concessió és l’ús
privatiu d’una unitat de venda del Mercat Municipal Puigmercadal i constitueix una
manifestació de la capacitat jurídica plena que tenen els ens locals per adquirir,
posseir, administrar i disposar de tota classe de béns i drets, de conformitat amb
l’article 206 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
(TRLMRLC, en endavant), aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article
28 del Reglament de patrimoni dels ens locals (RPEL, en endavant), aprovat per
Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
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La naturalesa jurídica de la relació entre concessionari i Ajuntament és l’ús privatiu de
béns de domini públic, que suposa l’ocupació directa o immediata d’una porció del
domini públic municipal, de manera que s’exclou o limita la utilització per part d’altres
interessats, de conformitat amb l’apartat 4 de l’article 218 del TRLMRLC, i els articles
57 i següents del RPEL.
SEGON. Contingut de l’expedient. L’expedient comprèn la documentació següent:
− Memòria justificativa de l’ocupació del domini públic.
− Plec de clàusules administratives que ha de regir la concessió.
El plec de clàusules que ha de regular la concessió reuneix totes les condicions i conté
tots els elements exigits per l’article 62.1 del RPEL i l’article 92.7 de la Llei 33/2003, de
3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques (LPAP, en endavant).
TERCER. Òrgan competent i requisits del procediment d’aprovació. D’acord amb
l’article 22.2 lletra n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local (LRBRL, en endavant), l’òrgan competent per aprovar el plec de clàusules
administratives és el ple de la corporació, en tractar-se d’una concessió administrativa
per un termini prorrogable superior a quatre anys.
Per a l’adopció d’aquest acord no es requereix l’existència de majoria qualificada, atès
que no es dóna el supòsit previst als articles 47.2 lletra J) de la LRBRL i 114.3 lletra g)
del TRLMRLC.
De conformitat amb l’article 66 del RPEL, abans que el ple adopti l’acord d’aprovació
del plec de clàusules i l’expedient de contractació, és necessari l’informe del secretari i
l’interventor de la corporació. Un cop aprovat el plec de clàusules, aquest s’ha de
sotmetre a un període d’informació pública de 20 dies hàbils, segons disposa l’article
66 del RPEL, en la redacció donada per l’article 178 del mateix Reglament.
El mateix acord d’aprovació del plec de clàusules ha de contenir l’aprovació de la
convocatòria del concurs.
La forma de selecció del concessionari a través de concurs és una prescripció que
estableix l’article 60.2 del RPEL, en concordança amb l’article 93.1 de la LPAP i el seu
règim està sotmès a les especialitats establertes a l’esmentat reglament i
supletòriament a la normativa reguladora de la contractació dels ens locals.
La licitació es farà de manera simultània a l’exposició pública del plec de clàusules
administratives, si bé caldrà que s’ajorni, en cas que es presentin al·legacions al plec
de clàusules, o bé que es reiniciï, en cas que aquestes eventuals al·legacions siguin
estimades.
Per tot això, com a Regidor delegat d’Hisenda, Promoció Econòmica i Innovació i
Tecnologia proposo al ple de la corporació l’adopció del següent

ACORD
PRIMER. Aprovar el plec de clàusules administratives que haurà de regir la concessió
administrativa d’ús privatiu d’una unitat de venda del Mercat Municipal de
Puigmercadal, a adjudicar mitjançant concurs públic.
SEGON. Sotmetre a informació pública pel termini de 20 dies hàbils, el plec de
clàusules administratives aprovat en el punt anterior, mitjançant anunci a publicar en el
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la corporació, a
l’efecte que es puguin formular les reclamacions i al·legacions que es considerin
oportunes.

TERCER. Aprovar l’expedient de contractació de la concessió administrativa d’ús
privatiu d’una unitat de venda del Mercat Municipal de Puigmercadal, pel període d’un
(1) any prorrogable fins a un màxim de vint-i-cinc (25), amb un import d’adjudicació
mínim a favor de l’Ajuntament de Manresa de nou-cents setanta-vuit euros amb
quaranta-cinc cèntims (978,45 €) en concepte de drets d’explotació, i una tarifa
mensual a favor de l’entitat concessionària del servei públic o de l’Ajuntament en cas
de gestió directa del servei de dos-cents vint-i-dos euros amb noranta-quatre cèntims
(222,94 €); i de forma simultània, aprovar la convocatòria del concurs mitjançant
anunci a publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, si bé la licitació
s’ajornarà en cas que es presentin al·legacions al plec de clàusules durant l’exposició
pública, o bé es reiniciarà, en cas que aquestes al·legacions siguin estimades.

QUART. Facultar al senyor alcalde per a la signatura de la documentació necessària per
a la complimentació de l’expedient."

El senyor Jordà i Pempelonne diu que ha quedat buida una de les parades del
mercat Puigmercadal i, per tant, s'ha de tornar a treure a concurs. El dictamen, doncs,
té per objecte l'aprovació del plec de clàusules que regirà el concurs de l'esmentada
concessió.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 23 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

7.1.2

APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 7/2007 DINS
DEL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte del dictamen del reigdor delegat d'Hisenda, de 11 d'abril de
2007, que transcrit diu el següent:
Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que
no poden demorar-se fins l’exercici del 2008, i no sent suficient el crèdit consignat al
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la
incoació d’un expedient de suplements de crèdit, a fi i efecte d’habilitar el crèdit
pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit, degudament informat
per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de suplements de crèdit amb càrrec a recursos
generats per majors ingressos del Pressupost Municipal, per a finançar els costos
necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici
del 2008.
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Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 7/2007 dins el
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides pressupostàries que es
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen.

Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 7/2007 s’exposarà al públic, previ
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà
aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat
reclamacions.

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 7/2007

ESTAT D'INGRESSOS
----------------------------------

SUBCONCEPTE

DENOMINACIÓ

380.00 Reintegraments de pressupostos tancats.
455.00 De l'Administració General Generalitat de Catalunya
462.22 Diputació de Barcelona.- Subvenció tipus interès préstec

AUGMENT

DISMINUCIÓ EXPLICACIÓ

22.357,65

Majors ingressos

7.200,00

Majors ingressos

307.139,45

Majors ingressos

336.697,10

0,00

El senyor Jordà i Pempelonne diu que es tracta d'un expedient de modificació
crèdits motivat per majors ingressos. Consta de tres apartats. Un de reintegrament
pressupostos tancats de 22.000 €; una subvenció de la Generalitat de 7.200 € per
tema de medi ambient; i la subvenció del tipus d'interès del préstec de la Diputació
Barcelona per import de 307.000 €.

de
de
un
de

L'alcalde sotmet el dictamen a votació, i s'aprova per 14 vots afirmatius ( 8 GMS; 4
GMERC; 2 ICV-EA) i 8 abstencions (7 GMCiU i 1 GMPPC) i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
L'alcalde disposa la lectura i votació conjunta dels dictàmens 7.1.3, 7.1.4 i 7.1.5 de
l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per assentiment dels presents.

7.1.3

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

El secretari dóna compte del dictamen del reigdor delegat d'Hisenda, de 4 d'abril de
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2007, que transcrit diu el següent:
"En relació a les bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a
l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’han presentat
les sol·licituds que es relacionen més endavant.

L’apartat 1, lletra b) de l’article esmentat disposa que gaudiran d’una bonificació del 95
% en la quota de l’impost les obres de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles o
de millora i rehabilitació de façanes del barri antic, delimitat al plànol que constitueix
l’annex núm. 1 de l’ordenança reguladora de l’ impost.
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s'han informat desfavorablement les
sol.licituds, per no reunir els requisits establerts a l'apartat 4 esmentat, segons es
detalla a la part dispositiva.
Per tant, no es compleixen els requisits previstos a l'article 4-bis de l'ordenança fiscal
per al gaudi de la bonificació.

Vist l’informe de la Cap de Secció per la Cap de Gestió Tributària.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda, Promoció Econòmica i
Innovació i Tecnologia proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció del
següent:
ACORD
Desestimar les sol.licituds que s'especifiquen:
Sol·licitant: FUNDACIO PRIVADA CULTURA I TEATRE representat per
SOLER BONET JOSEP MARIA
Expedient:
GTR.ICB/2007000008
(GTR.ICI
/
2007000244
LLI.COM/2007000026)
Descripció obres: Eliminar plaques i celràs d'una habitació al C/. Sabateria,3-5
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Motiu desestimació: L'actuació no suposa cap millora o reforma, són únicament
treballs previs.
Sol·licitant: JULIAN ANTON ZAPATER
Expedient:
GTR.ICB/2007000041
(GTR.ICI
/
2007000190
LLI.COM/2007000134)
Descripció obres: Repasar teules al C/. de les Piques, 5
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Motiu desestimació: Les obres són d'escasa importància i obeeixen a petites
reparacions puntuals.
Sol·licitant: PAULA ROCA PASTOR
Expedient:
GTR.ICB/2007000046
(GTR.ICI
/
2007000271
LLI.COM/2007000161)
Descripció obres: Buidar local de fustes, mobles, retirar instal.lacions en desús i
picar rajoles a la Muralla Sant Francesc, 19-baixos
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Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Motiu desestimació: L'actuació que es fa no obeeix a obres de reparació,
millora o rehabilitació, sinó que és un simple buidat o neteja.
Sol·licitant: COM. PROP. C/ JOC DE LA PILOTA, 16 representat per MAS
MATEO DOLORES
Expedient:
GTR.ICB/2007000051
(GTR.ICI
/
2007000337
LLI.COM/2007000178)
Descripció obres: Reparació baixant canelera façana al C/. Joc de la Pilota, 16
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Motiu desestimació: Es tracta d'una petita reparació puntual, no suposant cap
reforma o rehabilitació.

7.1.4

ESTIMAR DIVERSES SOL·LICITUDS 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, de 4 d'abril de
2007, que transcrit diu el següent:
"En relació a les bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a
l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’han presentat
les sol·licituds que es relacionen més endavant.
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la reforma, reparació, rehabilitació d’immobles
situats al casc antic de la ciutat.
L’apartat 1, lletra b) de l’article esmentat disposa que gaudiran d’una bonificació del 95
% en la quota de l’impost les obres de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles o
de millora i rehabilitació de façanes del barri antic, delimitat al plànol que constitueix
l’annex núm. 1 de l’ordenança reguladora de l’ impost.
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 1, lletra b) esmentat.
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al
gaudi de la bonificació.

Vist l’informe de la Cap de Secció per la Cap de Gestió Tributària.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda, Promoció Econòmica i
Innovació i Tecnologia proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció del
següent:
ACORD
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Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar les
sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres que s’especifiquen:
Sol·licitant: JASONE LATORRE OLLE
Expedient: GTR.ICB/2007000005 (GTR.ICI / 2007000278 - LLI.OBM/2007000005)
Descripció obres: Reformes cuina i bany, tirar envà, balcó, instal.lació llumi calefacció
a la Via Sant Ignasi, 35-3r.
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal.

Sol·licitant: JOSEFA SANCHEZ CRUZ
Expedient: GTR.ICB/2007000009 (GTR.ICI / 2007000023 - LLI.COM/2007000002)
Descripció obres: Canvi marcs finestra i balcó façana a la Plaça Infants, 10-2n.
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal.

Sol·licitant: CP PROMOCIONS IMMOBILIARIES DEL BAGES, SL representat per
PUIG TOLL JORGE
Expedient: GTR.ICB/2007000015 (GTR.ICI / 2007000277 - LLI.OBM/2007000002)
Descripció obres: Rehabilitació façana de la Baixada dels Drets, 12
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal.

Sol·licitant: M.INMACULADA BOVER TAÑA
Expedient: GTR.ICB/2007000031 (GTR.ICI / 2007000286 - LLI.OBM/2007000031)
Descripció obres: Acabament obra substitució de coberta en edifici entremitgeres a la
Plana de l'Om, 3
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal.

Sol·licitant: ARABI EL HAJJAJE
Expedient: GTR.ICB/2007000036 (GTR.ICI / 2007000221 - LLI.COM/2007000122)
Descripció obres: Canviar rajoles i arrebossar parets de bany i cuina al C/. Santa
Maria, 10-4t.-2a.
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal.

Sol·licitant: SET 2005 SL representat per TORRES PUIG CARLOS
Expedient: GTR.ICB/2007000039 (GTR.ICI / 2007000189 - LLI.COM/2007000133)
Descripció obres: Canviar rajoles en cuina i bany al C/. Nou, 26-2n.
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal.

Sol·licitant: SET 2005 SL representat per TORRES PUIG CARLOS
Expedient: GTR.ICB/2007000040 (GTR.ICI / 2007000188 - LLI.COM/2007000132)
Descripció obres: Canviar rajoles en cuina i bany al C/. Nou, 26-1r.
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal.
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Sol·licitant: JAVIER SANCHEZ BARROCAL
Expedient: GTR.ICB/2007000043 (GTR.ICI / 2007000203 - LLI.COM/2007000138)
Descripció obres: Reforma galeria al C/. Urgell, 11-3r.
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal.

Sol·licitant: ANA MARIA LESEN ROMAN
Expedient: GTR.ICB/2007000044 (GTR.ICI / 2007000112 - LLI.COM/2007000087)
Descripció obres: Reforma local sense ús especific al C/. Sant Miquel, 16-18
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal.

Sol·licitant: MARCELA BACARDIT MONTANE representat per SANCHEZ COLOM
GEMMA
Expedient: GTR.ICB/2007000047 (GTR.ICI / 2007000338 - LLI.COM/2007000192)
Descripció obres: Canvi rajoles bany al C/. del Born, 8-3r.-2a.
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal.

Sol·licitant: CARMEN LLANTA RIBOT representat per FAIXO PERNA XAVIER
Expedient: GTR.ICB/2007000048 (GTR.ICI / 2007000326 - LLI.COM/2007000167)
Descripció obres: Pintar cels oberts i canviar els baixants al C/. Nou, 3
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal.

Sol·licitant: LLUIS CANUDAS RAMONEDA
Expedient: GTR.ICB/2007000049 (GTR.ICI / 2007000336 - LLI.COM/2007000184)
Descripció obres: Canviar tancaments exteriors al C/. Remei de Dalt, 48
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal.

Sol·licitant: ROSA MARIA TORRAS SANJAUME
Expedient: GTR.ICB/2007000050 (GTR.ICI / 2007000335 - LLI.COM/2007000174)
Descripció obres: Canvi part paviment
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal.

Sol·licitant: ATLAS CAPITAL, SL representat per BUSTOS RAMIREZ LUZ HELENA
Expedient: GTR.ICB/2007000053 (GTR.ICI / 2007000314 - LLI.COM/2007000199)
Descripció obres: Reforma de cuina a la Muralla Sant Domenec, 9-11-4t.-5a.
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal."

7.1.5

ESTIMAR DIVERSES SOL·LICITUDS DE BONIFICACIÓ DEL 50 % DE LA
QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES.
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El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de 4 d'abril de
2007, que transcrit diu el següent:
“En relació a les bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a
l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’han presentat
les sol·licituds que es relacionen més endavant.
L’apartat 2 de l’article esmentat 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.
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la millora o rehabilitació de les façanes dels
immobles de la ciutat.
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 2 esmentat.
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al
gaudi de la bonificació.
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda, Promoció Econòmica i
Innovació i Tecnologia proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord
següent:
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar les
sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres que s’especifiquen:
Sol·licitant: MANUEL MARTINEZ MONTES
Expedient: GTR.ICB/2007000037 (GTR.ICI / 2007000249 LLI.COM/2007000125)
Descripció obres: Pintar planta baixa façana al C/. Gaudi, 16
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4bis de l’ordenança fiscal.

Sol·licitant: ROSA OLLER FARGAS
Expedient: GTR.ICB/2007000042 (GTR.ICI / 2007000191 LLI.COM/2007000135)
Descripció obres: Restauració de façana, picar arrebossat en mal estat,
arrebossar i pintar de nou al C/. Verge de les Angusties, 21
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4bis de l’ordenança fiscal.

Sol·licitant: INSTAL.LACIONS MONTSENY, SL representat per GABALDON
MORIANA ABEL
Expedient: GTR.ICB/2007000045 (GTR.ICI / 2007000334 LLI.COM/2007000164)
Descripció obres: Revestiment de façana al C/. Alcalde Armengou, 43-45
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4bis de l’ordenança fiscal."
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Com que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde sotmet directament a
votació els dictàmens compresos en els punts 7.1.3 a 7.1.5 , ambdós inclosos en l'ordre
del dia, i s'aproven per unanimitat dels 23 membres presents, i , per tant, esdevenen
acords plenaris amb els continguts que han quedat reproduïts.

7.1.6

ESTIMAR DOS RECURSOS DE REPOSICIÓ INTERPOSATS, REFERENTS A
L’EXPEDIENT D’APLICACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A
L’EXECUCIÓ DE L’OBRA D'ACTUACIÓ DE RENOVACIÓ URBANA
MAGRANER - MEL 1, ÀMBIT 4, C BARRERES.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de 30 d març de
2007, que transcrit diu el següent:
"Vist l’escrit presentat, amb registre municipal d’entrada núm. E2005038996, del dia 17
d’octubre de 2005, per part de MONTSERRAT GEROTINA MONELL amb NIF
41.038.033-B i RAMON VILANOVA MACIÀ amb NIF 36.719.825-A manifestant el
seu desacord amb la quota assignada per les contribucions especials de l’obra de la
finca situada al C Tahones 14 (ref. Cadastral 2199319001) derivades de l’execució de
l’obra ACTUACIÓ DE RENOVACIÓ URBANA MAGRANER –MEL 1, àmbit 4, C
Barreres per considerar que la finca queda fora del territori de realització de l’obra
esmentada.
Vist l’escrit presentat, amb registre municipal d’entrada núm. E2005039001, del dia 17
d’octubre de 2005, per part d’ ENCARNACION GONZALEZ HERNANDEZ amb NIF
36.551.143
manifestant el seu desacord amb la quota assignada per les
contribucions especials de l’obra de la finca situada al C Tahones 10 (ref. Cadastral
2199317001)
derivades de l’execució de l’obra ACTUACIÓ DE RENOVACIÓ
URBANA MAGRANER –MEL 1 àmbit 4, C Barreres per considerar que la finca queda
fora del territori de realització de l’obra esmentada.

L’article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, disposa que “el
órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido
la forma de su iniciación, podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde
identidad sustancial o íntima conexión. Contra el acuerdo de acumulación no
procederá recurso alguno”.
Resulta procedent l’acumulació de la totalitat dels recursos abans indicats en funció de
la seva identitat, tant en l’objecte, com en la reclamació plantejada
El cap de la unitat de banc de dades, cadastre i inspecció ha informat en data 25
d’octubre de 2006 que:
“
D’acord amb el cadastre immobiliari urbà correspon a la referència cadastral
2199319DG0129G0001YL.
Es comprova que efectivament aquesta finca no té façana a cap dels carrers que
s’urbanitzen, si bé s’ha aplicat les contribucions especials perquè la finca es troba
inclosa a la delimitació de la UA4 del Pla especial Barreres, que es troba delimitada
pels carrers Barreres, Tahones, Muralla St. Francesc i Pou.
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Atès que precisament s’ha urbanitzat el carrer Barreres, s’ha delimitat la zona afecta a
l’aplicació de contribucions especials i un cop s’ha assignat el sostre total, no s’ha
imputat únicament a les finques incloses a la delimitació, sinó que es reparteix
proporcionalment a la superfície de sòl de totes les finques incloses a la unitat
d’actuació, atès que hi ha d’haver la distribució de càrregues i beneficis entre totes les
finques de la unitat d’actuació.”
D’acord amb el cadastre immobiliari urbà correspon a la referència cadastral
2199317DG0129G0001AL.
Es comprova que efectivament aquesta finca no té façana a cap dels carrers que
s’urbanitzen, si bé s’ha aplicat les contribucions especials perquè la finca es troba
inclosa a la delimitació de la UA4 del Pla especial Barreres, que es troba delimitada
pels carrers Barreres, Tahones, Muralla St. Francesc i Pou.
Atès que precisament s’ha urbanitzat el carrer Barreres, s’ha delimitat la zona afecta a
l’aplicació de contribucions especials i un cop s’ha assignat el sostre total, no s’ha
imputat únicament a les finques incloses a la delimitació, sinó que es reparteix
proporcionalment a la superfície de sòl de totes les finques incloses a la unitat
d’actuació, atès que hi ha d’haver la distribució de càrregues i beneficis entre totes les
finques de la unitat d’actuació.”
L’art.28 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals , aprovat per Real
Decret Legislatiu 2/2004, a l’igual que l’anterior Llei d’Hisendes Locals, disposa:
“Constitueix el fet imposable de les contribucions especials l’obtenció pel subjecte
passiu d’un benefici o d’un augment de valor dels seus béns com a conseqüència de la
realització d’obres públiques o de l’establiment o ampliació de serveis públics, de
caràcter local, per les entitats respectives.”
En el dictamen aprovat pel Ple municipal en sessió del dia 20 de juny de 2005
s’aprovà la imposició de Contribucions Especials per les obres de renovació urbana
Magraner- Mel 1, àmbit 4, C Barrares, sent el criteri de l’esmentat acord considerar
com a subjectes passius de les contribucions especials els titulars de la totalitat de les
finques incloses en la unitat d’actuació 4 del Pla especial Barreres, considerant en
l’esmentat acord que la unitat d’actuació es trobava pendent de desenvolupament
mitjançant el corresponent projecte de reparcel·lació i, per tant, trobant-se pendent la
distribució física de les finques incloses en el seu àmbit, comportant per tant l’execució
de l’obra d’urbanització un benefici per a la totalitat de les finques compreses en el seu
àmbit.
Atès que per la legislació urbanística catalana, i concretament l’article 133 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, es
preveuen uns criteris de ponderació per a les finques incloses en un àrea de
repartiment en funció de “llur accessibilitat i adequació per als usos previstos pel
planejament, així com llur proximitat a les àrees urbanitzades del municipi”, així com el
manteniment de les característiques de la parcel·la i l’edificació existent sobre aquesta,
de tal manera que pot mantenir-se que el benefici obtingut per l’execució de les obres
d’urbanització recau sobre les finques termeneres o immediatament veïnes a l’obra
d’urbanització i no sobre la totalitat de la unitat d’actuació.
Atès que, en tant que el grau d’urbanització de la finca pot ser utilitzat com un criteri de
ponderació favorable als drets d’aquesta en la futura reparcel·lació, cal estimar que el
benefici generat per les contribucions especials recau directament sobre l’esmentada
finca.
Vist l’informe emès, en el sentit indicat, pel la Prefectura de Secció d’Assessorament
Jurídic.
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El regidor Delegat d’Hisenda, previ informe favorable de la Comissió municipal
informativa d’Hisenda, ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent:
ACORD
DECLARAR L’ACUMULACIÓ DELS RECURSOS DE REPOSICIÓ interposats contra
l’acord de Ple de la Corporació de sessió del dia 20/06/2006 referent a l’expedient
d’aplicació de contribucions especials per a l’execució de l’obra d’ ACTUACIÓ DE
RENOVACIÓ URBANA MAGRANER –MEL 1, àmbit 4, C Barreres , de conformitat al
que disposa l’article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i que són els
següents:
MONTSERRAT GEROTINA MONELL amb NIF 41.038.033-B i RAMON VILANOVA
MACIÀ amb NIF 36.719.825-A amb registre municipal d’entrada núm. E2005038996,
del dia 17 d’octubre de 2005.
ENCARNACION GONZALEZ HERNANDEZ amb NIF 36.551.143 i en data 17
d’octubre de 2005, i registre municipal d’entrada núm. E2005039001.
ESTIMAR EL RECURS DE REPOSICÓ presentats per part de MONTSERRAT
GEROTINA MONELL amb NIF 41.038.033-B i RAMON VILANOVA MACIÀ amb NIF
36.719.825-A, i ENCARNACION GONZALEZ HERNANDEZ amb NIF 36.551.143 i
en data 17 d’octubre de 2005, i registre municipal d’entrada núm. E2005039001
considerant que, de conformitat amb l’informe emès pels serveis tècnics municipals, no
es produeix el fet imposable per l’aplicació de les contribucions especials.

El senyor Jordà i Pempelonne diu que de dos dels propietaris afectats per l'actuació
de renovació urbana a què fa referència el dictamen han presentat els corresponents
recursos. Al.leguen que no havien de formar part de l'esmetada actuació. S'estimen els
recursos presentats.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació, i s'aprova per 22 vots afirmatius (8 GMS, 4
GMERC, 2 GMICV-EA, 7 GMCiU i 1 GMPPC) i una abstenció de la senyora Argelaguet
per trobar-se absent de la Sala en el moment de la votació (art. 100 del ROF), i , per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

7.1.7 APROVAR LA MINUTA DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE
L’AGÈNCIA CATALANA DE CERTIFICACIÓ I L’AJUNTAMENT DE
MANRESA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CERTIFICACIÓ
DIGITAL DE CLASSE 1 I DE CLASSE 2.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de 4 d'abril de
2007, que transcrit diu el següent:
"Antecedents

1. El Consorci de l’Administració Oberta Electrònica de Catalunya, en sessió de
29 d’abril de 2002, va formalitzar la creació de l’Agència Catalana de
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Certificació – CATCert, com a organisme autònom de caràcter comercial, els
estatuts de la qual es van publicar al Diari Oficial de Catalunya núm. 3895, de
30 de maig de 2003.
2. L’Ajuntament de Manresa considera necessari disposar de certificats digitals de
classe 1 per a la seva institució i per al seu personal, així com d’altres serveis
vinculats.
3. Amb aquesta finalitat, el Ple de l’Ajuntament de Manresa, en sessió del dia 19 de
març de 2007, va aprovar la minuta de conveni de col.laboració amb l’Agència
Catalana de Certificació per a la prestació de serveis de certificació digital de
classe I.
4. Amb posterioritat a aquesta data, CATcert ha ofert a aquest Ajuntament la
possibilitat de prestar el servei de certificat digital no només a la pròpia institució
sinó també a altres ens amb personalitat jurídica pròpia (organismes autònoms,
empreses amb participació 100% etc.)
5. Per tot això, es considera convenient deixar sense efectes el dictamen aprovat
pel Ple en sessió del dia 19 de març i, en el seu lloc, aprovar un nou conveni
que permeti prestar el servei de certificació digital no només al mateix
Ajuntament sinó també a altres ens amb personalitat jurídica pròpia, és a dir,
cal signar un conveni d’Entitat de Registre Col.laboradora.

Consideracions legals
I.
Art. 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, que preveu la
possibilitat que qualsevol administració pública celebri convenis amb persones
jurídiques privades o públiques, sempre que tinguin per objecte satisfer l’interès
públic i no siguin contraris a l’ordenament jurídic.
II.
Article 66.1 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de Mesures fiscals i
administratives, segons el qual CATCert, pot subscriure convenis amb
persones, entitats i corporacions que exerceixin funcions públiques en què
s’estableixin les condicions que aquestes han de complir per participar en els
tràmits necessaris per a l’obtenció de certificats electrònics, expedits per la
citada Agència, en particular en la identificació i el registre dels sol·licitants dels
certificats.
III.

Reial Decret 263/1996, de 16 de febrer, pel que es regula la utilització de
tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques a l’Administració
general de l’estat.

IV.

Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Signatura electrònica.

Per tot això, com a regidor delegat d’Hisenda, Promoció Econòmica i Innovació i
Tecnologia de l’Ajuntament de Manresa, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del
següent
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ACORD

Primer.

Deixar sense efectes l’acord adoptat pel Ple en sessió del dia 19 de
març de 2007, sobre prestació de serveis de certificació digital de
classe 1.

Segon.

Aprovar la minuta de conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana
de Certificació (CATCert) i l’Ajuntament de Manresa per a la prestació
de serveis de certificació digital de classe 1 i de classe 2."

El senyor Jordà i Pempelonne diu que el dictamen té relació amb un altre dictamen
que es va aprovar en el darrer Ple municipal per permetre que l'Ajuntament pogués
atorgar identificacions electròniques, és a dir, targes per poder fer signatura electrònica
per Internet.
En el moment de signar el conveni, l'Agència Catalana de Certificiació va proposar si
l'Ajuntament també volia ser agent certificador per altres entitats de la ciutat o de la
comarca. Es va considerar interessant i, per tant, el dictamen només modifica el
conveni aprovat en el Ple del mes de març, per incloure-hi les noves facultats de
l'Ajuntament.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació, i s'aprova per 22 vots afirmatius (8 GMS, 4
GMERC, 2 GMICV-EA, 7 GMCiU i 1 GMPPC) i una abstenció de la senyora Argelaguet
per trobar-se absent de la Sala en el moment de la votació (art. 100 del ROF), i , per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

8.

PROPOSICIONS

8.1

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU, REFERENT A L'ADOPCIÓ DE
MESURES DE REGULACIÓ DEL TRÀNSIT EN LA CRUÏLLA QUE UNEIX ELS
CARRERS DE LA PAU I SANTA JOAQUIMA.

En el coneixement d'aquest punt s'incorporen a la sessió el senyor Martínez Conde i la
senyora Rius Díaz.
El secretari dóna compte de la proposició del grup municipal CiU, de 10 d'abril de
2007, que, transcrita, diu el següent:
"Donat que les solucions provisionals de la cruïlla que uneix els carrers de la Pau, el
carrer de Santa Joaquima, la rotonda que prové de I'avinguda dels Dolors i I'entrada a
la ciutat provinent de Santpedor no acaben de ser del tot satisfactòries,
El ple de I'Ajuntament de Manresa presenta els següents,
ACORDS
1. Accelerar I'aprovació del projecte de construir una rotonda que solventi les
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connexions abans esmentades, durant aquest any.
2. Estudiar la viabilitat d’instal·lar un semàfor com a mesura provisional que garanteixi
una millora de la regulació del trànsit."

El senyor Vives i Portell diu que la proposició té relació amb altres propostes que s'han
fet en el mateix sector de la ciutat, com per exemple el revolt del Gimnàstic.
Arran d'una proposta que el GMCiU va fer fa molts mesos es va prendre una mesura
provisional, tenint en compte que en la intersecció dels carrers afectats hi havia un cert
desordre i petits accidents com a conseqüència de l'esmentat desordre.
Es van prendre un conjunt de mesures provisionals que han anat funcionant, però en
aquests moments ja fa bastant temps que es van adoptar les esmentades mesures i
queda encara per fer el més important: no està feta la rotonda ni tampoc el seu projecte.
Per tant, no es disposa de l'eina que permeti poder executar l'obra i, finalment, poder
arranjar definitivament la situació.
Per tant, d'entrada cal dir que el consistori va tard en aquesta qüestió. El GMCiU
presenta, doncs, la proposició amb la finalitat d'accelerar, tant com sigui possible,
l'aplicació de les mesures definitives.
Es proposava, doncs, "accelerar l'aprovació del projecte de construir..." i l'equip de
Govern ha proposat un redactat alternatiu que digui "accelerar la redacció del projecte de
...".
Es tracta, en definitiva, d'impulsar el projecte. Es considera important donar una solució
definitiva a aquest tema, i més, quan es tracta d'una entrada a la ciutat i, concretament,
d'una entrada amb un trànsit molt considerable. Cal dir, així mateix, que es tracta d'una
zona de creixement de la ciutat.
Com a segon punt es disposa "estudiar la viabilitat d’instal·lar un semàfor com a mesura
provisional que garanteixi una millora de la regulació del trànsit", entenent que,
probablement, d'aquesta manera i mentre no es tingui la redacció i posterior execució del
projecte, podria ser una solució millor que la que s'aplica en l'actualitat.

La senyora Mas i Pintó diu que la cruïlla entre el carrer Santa Joaquima i el carrer de La
Pau és complicada ja que hi conflueix l'avinguda dels Dolors, que estructura el sector de
La Parada, que pel seu traçat podria esdevenir una important via d'accés a la ciutat des
de la ronda i des de Santpedor.
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El problema es deu al fet que la continuïtat de l'Avinguda dels Dolors entra en un sector
de desenvolupament nou de la ciutat, com és el sector nou de La Parada, i per aquest
motiu el Pla parcial no va abordar el tema, ja que estava fora de la seva delimitació.
Malgrat les circumstàncies explicades, els serveis tècnics estan treballant per l'adquisició
del terreny que ha de fer possible el perllongament de l'Avinguda dels Dolors, en línia
recta fins la carretera Santpedor. S'ha de dir, però, que l'adquisició del sòl no és una
tasca fàcil quan no va unida a un desenvolupament urbanístic i esdevé sovint una tasca
feixuga.
S'ha de tenir en compte que la proposta que es va fer durant l'any 2006 de millora de la
cruïlla és una solució de caràcter provisional i el que convé és, precisament, garantir la
continuïtat de l'Avinguda dels Dolors i accelerar la redacció del projecte. No és apropiat
dir "l'aprovació" perquè l'aprovació és una tramitació llarga i, en aquests moments, es
disposa d'un programa de treball que se circumscriu en un procés de transformació de la
ciutat molt espès.
L'alcalde sotmet a votació la proposició amb l'esmena in voce incorporada i s'aprova per
unanimitat dels 25 membres presents i, per tant, es declara acordat:
"1. Accelerar Ia redacció del projecte de construir una rotonda que solventi les
connexions abans esmentades, durant aquest any.
2. Estudiar la viabilitat d’instal·lar un semàfor com a mesura provisional que garanteixi
una millora de la regulació del trànsit."

8.2

PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE
PSC, ERC I ICV-EA
REFERENT A LES EMISSIONS DE TV3 AL PAÍS VALENCIÀ.

El secretari dóna compte de la proposició dels grups municipals PSC, ERC i ICV-EA,
de 10 d'abril de 2007, que, transcrita, diu el següent:
"Atès que durant més de 20 anys s’ha pogut garantir l’arribada de les emissions de
TV3 al País Valencià.
Atès que ara la Generalitat Valenciana ha incoat un expedient sancionador contra
Acció Cultural del País Valencià per emetre aquestes emissions.
Atès que aquestes emissions són de vital importància per a la normalització del català
en el conjunt del seu àmbit lingüístic.
Atès que actualment des del País Valencià es té accés a força televisions en llengües,
continguts i orientacions polítiques ben diverses i que per tant la resposta d’un govern
no pot ser la censura d’un canal en particular.
Atès que cada govern ha de garantir l’accés dels ciutadans a la més àmplia oferta,
com a mostra de pluralitat informativa i de llibertat d’expressió.
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El següents grups municipals, en defensa de la nostra llengua, proposen al ple de
l’Ajuntament de Manresa, els següents ACORDS:
1. Instar al Ministeri d’Indústria a legalitzar les emissions de TV3 al País Valencià,
de conformitat amb el que preveu la Carta Europea de Llengües Regionals o
Minoritàries subscrita per l’Estat Espanyol.
2. Demanar a la Generalitat de Catalunya que insti al Ministeri d’Indústria perquè
busqui una solució per garantir la continuïtat de les emissions de TV3 al País
Valencià i perquè quedi arxivat qualsevol expedient sancionador obert a Acció
Cultural del País Valencià.
3. Demanar a la Generalitat de Catalunya que estableixi acords dignes amb la
Generalitat Valenciana per tal de potenciar el coneixement mutu i reforçar el
marc comunicatiu de l’àmbit de la nostra llengua comuna.

4. Remetre aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Ministeri d’Indústria i
a la Generalitat Valenciana i Acció Cultural del País Valencià."

El senyor Gozalbo i Fuertes diu que és una proposició a favor de la cultura, la llengua i
la llibertat, i intenta que els països i els pobles es comuniquin entre ells. Segueix dient
que com a ciutadà valencià, molts anys enrera no se sentia parlar valencià ni al carrer ni
a l'escola ni a la ràdio ni a la televisió, i de cop i volta va aparèixer el fenomen TV3 i poder
sentir la llengua catalana a la televisió. Això va tenir lloc l'any 1984 -1985.
Com a regidor del seu poble va presentar una moció en què es demanava que quan
aparegués la televisió valenciana, utilitzés la llengua valenciana com a llengua habitual.
L'any 1992 va crear-se la televisió valenciana que utilitzava la llengua catalanavalenciana en un 70% de les pel·lícules i en alguns programes. Avui en dia hi ha un règim
normal d'ús de la llengua catalana en la seva variant valenciana. Hi ha hagut moltes
lluites, moltes empentes, sobretot amb motiu dels canvis polítics, però encara actualment,
després de 20 anys, s'està qüestionant la llibertat dels pobles limítrof. Es poden rebre
emissions de qualsevol part del món i, en canvi, no es pot parlar amb normalitat entre
pobles que estan de costat.
Segueix dient que com a membre d'Acció Cultural, entitat que ha promogut la defensa de
la llengua, està bastant indignat.
Es presenta aquesta proposició en defensa de la llengua i perquè es considera que
actualment no és creïble que no sigui possible i, tant de bo, també pogués rebre
Catalunya les emissions de Televisió Valenciana. Falta, doncs, esforç i amplitud de mires.
TV3 és una televisió catalana, però a vegades dóna la sensació que tampoc té una visió
de la llegua de l'amplitud que caldria. Fa pocs dies, en el programa de TV3 anomenat
"Caçador de Paraules" es tractava com es parla a la zona de l'Ebre i ho tractaven com si
fos una cosa rara. Hi ha tres milions de persones catalanoparlants de la varietat
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occidental i aquest fenomen no està normalitzat tampoc. Hi ha d'haver diverses
televisions i que es pugui escollir.
Cal dir que TV3 no només és un referent de la llengua sinó que també és un referent de
dignitat televisiva. A València hi ha programes que no compleixen els estàndards i quan
la gent vol veure programes d'un cert nivell ha de canviar de canal, com a mínim la gent
conscienciada.
Per tant, ha de ser normal que la televisió que es faci aquí i allà es pugui escoltar amb
normalitat. Simplement es demana això. És vergonyós que encara ara, a l'any 2007,
s'estigui en aquest punt.
Hi ha el perill que el dia 25 d'abril si no s'arregla es tanquin les emissions d'allà, amb la
corresponent multa per Acció Cultural del País Valencià. Cal dir que el dia 25 és un dia
molt significatiu ja que és el dia que es va produir la batalla d'Alamansa. Aquest dia és el
corresponent a l'11 de setembre a Catalunya. La batalla d'Alamansa es perd allà i al cap
de sis anys arriba a Catalunya i, per tant, es perd aquí. La batalla de Catalunya va
començar a Alamansa i, en conseqüència, el dia 25 d'abril és quan comença tot el
retrocés de l'aspecte nacional dels països catalans.
Davant aquest problema es demana que hi hagi una actuació per part del ministeri, de la
Generalitat Catalana i la Generalitat Valenciana d'arribar a un acord mutu de
correspondència televisiva, de fomentar el marc de comunicació per arribar a ser pobles
normals que s'entenen.
S'ha de tenir en compte que ha costat molt arribar a una certa normalització. Hi ha una
guerra molt forta per impedir el que és normal: compartir una llengua amb variants
dialectals diferents i que els pobles s'enriqueixin mútuament.

El senyor Javaloyes i Vilalta diu que el GMPPC comparteix íntegrament els acords que
es porten a aprovació. Tot i així, no es comparteix la idea que diu que el Govern de la
Generalitat Valenciana fa censura de TV3. Tampoc no es comparteix el criteri quan es
diu que des del Govern de la Generalitat valenciana s'estan portant a terme accions que
van en contra de la pluralitat informativa i de la llibertat d'expressió.
Es considera que la situació en què es troba TV3 a la Comunitat Valenciana és el resultat
de dos factors: en primer lloc, com a conseqüència del procés de trànsit a la televisió
digital terrestre, l'Estat es reserva la concessió d'unes freqüències d'àmbit estatal i les
comunitats autònomes es reserven la concessió de freqüències d'àmbit autonòmic i local.
La llei no preveu l'existència de freqüències d'àmbit superior a la comunitat autònoma que
en tot cas, per la seva naturalesa supraautonòmica serien competència del govern de
l'Estat.
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En segon lloc, la decisió de l'anterior ministre d'Indústria i, actualment, president de la
Generalitat de Catalunya, d'adjudicar al canal privat La Sexta les freqüències per les
quals venia emetent TV3 a la Comunitat Valenciana, deixant així aquestes emissions en
una situació d'al.legalitat.
El Govern de la Comunitat Valenciana no pot fer altre cosa que respectar la decisió que
va adoptar en el seu moment el ministre d'Indústria i, per tant, no té altre solució que
exigir a TV3 que no ocupi les freqüències que no té adjudicades per cap administració.
Aquest procés també s'està produint a Catalunya on la Generalitat ha enviat ordre de
cessament d'emissions a nombroses televisions locals i a emissores de ràdio tant
públiques com privades, que estaven emetent sense tenir cap freqüència adjudicada.
Des del Partit Popular de Catalunya s'han fet gestions davant del Govern de la Comunitat
Valenciana per trobar una solució al problema. La solució ha de basar-se en el principi de
reciprocitat en les emissions, que en aquest moment no es dóna. La solució només pot
passar per una autorització del ministeri d'Indústria.
Per tant, quan es diu que hi ha una censura i una falta de llibertat d'expressió, caldria
veure d'on surten les arrels dels problemes.
S'ha estat treballant, doncs, perquè la Generalitat de Catalunya insti al ministeri
d'Indústria i s'arribi a acords amb la Comunitat Valenciana perquè els expedients quedin
arxivats i es puguin assignar les línies d'emissions.
No és un problema del Govern autonòmic de la Comunitat Valenciana, sinó que és un
problema de legalitat que recau en el Ministeri d'Indústria.

El senyor Vives i Portell diu que s'està tractant una qüestió molt delicada i molt
important. És cert el que diu el senyor Javaloyes sobre la qüestió de la llei i de la
legalitat; però fa molts anys, l'any 1982, una colla de nois joves van decidir que la situació
al.legal s'havia de convertir per la via "de facto" en la constitució d'una emissora de ràdio
i, un dia una colla d'eixelebrats va muntar una antena de 22 metres d'alçada i va
començar a emetre per una freqüència modulada. Es va fundar d'aquesta manera una
emissora de ràdio aprofitant el buit legal que en aquella època hi havia per les emissores
locals a Catalunya.
Per tant, això de la legalitat en els mitjans de comunicació i les ones hertzianes, és una
qüestió complicada, però el que no pot ser és que la llei sigui més important que el sentit
comú. En un món que cada vegada és més global, està discutint si es pot veure TV3 a
València o Canal 9 a Catalunya és una discussió que atempta contra el sentit comú. És
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absurd, i més, en una societat on tothom vol més de tot. I és normal, perquè al final
l'oferta informativa conforme el pluralisme.
Per tant, de la mateixa manera que des de TV3 es pot veure el món d'una forma
determinada, des de Canal 9 es pot veure el mateix món d'una forma diferent, i és bo
poder comparar com es veu el mon des de dos llocs que són tant pròxims, però a la
vegada tant allunyats. I això és absolutament enriquidor. Així doncs, plantejar la qüestió
només des del punt de vista legalista és d'alguna manera fer trampa, ja que al final s'hi
amaga una ideologia, s'hi amaga una manera d'entendre el món i s'hi amaga també una
manera de censurar la informació.
Es considera que la proposició és correcta perquè es presenta d'una forma molt
moderada. Es busquen acords i es busca no vulnerar el principi de reciprocitat; però no
s'ha de caure en el parany de fer servir un marc jurídic determinat que, al final, atempti
contra el sentit comú i contra el principi de la comunicació, de la cultura i de la relació
entre els pobles.
Fa uns quants anys a Catalunya Ràdio tothom tenia l'accent del que s'anomena el català
central, i de cop i volta un dia va arribar una noia de la vall d'Uixó i quan va arribar va dir
"bona vespra", i al primer moment no es va saber gaire bé que havia dit. Després el seu
accent es va fer una cosa normal. I algú al començament, quan aquesta noia parlava per
la ràdio, es preguntava com parlava, ja que era un contrast enorme respecte l'accent
habitual. Amb el temps aquesta noia s'ha integrat en la normalitat de l'emissora, en la
normalitat de l'audiència, en la normalitat del país i, hi ha dies que l'escolten 600.0000
persones i no és poca cosa que t'escolti aquest nombre de gent dient "bona vespra".

Això és important perquè fa veure el món d'una manera més àmplia. I per tant, quan algú
pretén que cert canal no es vegi en certa zona perquè hi ha una llei que no ho permet, es
considera que no és admissible, es considera que el món no es pot retallar. Ja n'hi ha
prou de dir el que es pot sentir i el que no es pot sentir o el que es pot veure o el que no
es pot veure. I no significa que no hi hagi d'haver una regulació. Però s'hi s'hagués actuat
amb la mateixa contundència, les televisions locals tampoc haguessin pogut començar a
emetre ja que també hi havia un buit legal.
Es considera, doncs, que la proposició és molt correcta tot i que ningú s'ha de saltar la
llei. S'ha de regular però no s'ha de censurar.
El senyor Irujo i Fatuarte, com a portaveu del GMS, diu que volia fer una breu
intervenció en referència a les al·lusions que s'han fet cap al president de la Generalitat,
el senyor Josep Montilla.
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Està clar que determinada legislació pot ser a vegades interpretada per altres motius, que
no són els que la pròpia llei té com a finalitat. El Ministeri d'Indústria quan va promulgar la
llei a la que el senyor Javaloyes ha fet referència, no tenia la intenció què cap govern
autònom censurés les emissions televisives que per canals públics d'altres comunitats
autònomes es poguessin estar oferint en determinades comunitats autònomes, de la
mateixa manera que es pot dir que a Cantàbria, La Rioja i Navarra no existeix en aquest
moment cap iniciativa per prohibir o censurar les emissions que Euskal Televista en els
seus diferents canals efectua.
La intenció del ministeri d'Indústria no era l'esmentada i, a més, s'està parlant de què el
Govern valencià ha obert un expedient sancionador a Acció Cultural. S'interpreta, doncs,
que el que reflecteix aquesta moció, i és el motiu pel qual el GMS donarà el vot favorable,
no és perquè no solucioni el possible problema tècnic legal, que és el que es reclama en
els acords. Els acords diuen reclamar al ministeri d'Indústria que pugui trobar una solució
efectiva.
El senyor Irujo segueix dient que intervé com a portaveu del GMS perquè el senyor
Montilla no és una persona que aixequi simpaties en el sí del GMPPC. El senyor Montilla
no és ni qui va planificar la OPA d'Endesa ni d'altres qüestions en algun moment el Partit
Popular ha volgut utilitzar per justificar determinades accions.
El senyor Irujo diu que intervé per l'al·lusió que el senyor Javaloyes ha fet intentant
justificar l'acció del Govern valencià. El ministre d'Indústria ha deixat ben clar que la
regulació de les freqüències de televisió en cap moment pretenien que cap govern
autònom prohibís, censurés o utilitzés la legislació per anar en contra de les freqüències
televisives que en aquell moment s'estaven emetent en molts territoris. I s'ha posat
l'exemple de Cantabria, La Rioja i Navarra perquè és prou significatiu de governs que
estan participats pel Partit Popular i que no estan actuant de la mateixa forma amb
Euskal televista.
El senyor Gozalbo i Fuertes agraeix l'actitud del senyor Javaloyes ja que, malgrat
algunes discrepàncies, si vota a favor dels acords es fa un pas endavant. És cert que
cadascú té les seves apreciacions, però independentment de les apreciacions polítiques,
s'ha d'intentar arreglar el problema i s'ha d'intentar que hi hagi comunicació valencianocatalano.
El senyor Javaloyes i Vilalta, en al·lusió al buit legal que ha expressat el senyor Vives,
diu que l'assumpte que es tracta no es veu afectat per un buit legal, sinó que els
processos de reserva i de concessions de freqüències són competència estatal, i va ser
el senyor Montilla qui va concedir a La Sexta les freqüències que utilitzava TV3 per
emetre a la Comunitat Valenciana. Si a Navarra, La Rioja i Cantàbria no es produeix el
mateix problema es perquè en aquell moment no va assignar les freqüències de Euskal
Televista.
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Per tant, les referències que s'han fet respecte al senyor Montilla quan era ministre,
responen a una realitat i no tenien cap altre intenció. Calia, doncs, deixar clar el tema, de
la mateixa manera que l'actual president de la Generalitat està treballant per intentar
arribar a una solució, a través del president del Grup Popular al Parlament de Catalunya.
Però el que no es pot dir és que es faci censura quan s'aplica la llei. El que s'hauria de
demanar és que es modifiqués la llei, però el que no pot ser és dir que censura a aquell
que aplica la llei.
L'alcalde sotmet la proposició a votació, i s'aprova per unanimitat dels 25 membres
presents, i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

9.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

L'alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d'urgència dels tres
assumptes sobrevinguts presentats, la qual s'aprova per unanimitat dels 25 membres
presents; de conformitat amb allò que disposa l'art. 51 del RDLEG 781/1986, l'art. 83
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i l'art. 51.1.e) del ROM.

9.1

APROVAR L'ESTABLIMENT DE LA TARIFA PER A LA VENDA DE
COMPACT DISCS, DE ROMS I ALTRES PUBLICACIONS.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de data 13 d'abril
de 2007, que transcrit diu el següent:
"El Servei de Drets de la Ciutadania ha produït en DVD el documental Viure en una
Dictadura, els primers anys del franquisme a Manresa ( 1939-1959 ) i proposa
l’aprovació del preu públic corresponent per a la venda del mateix.
El Cap de la unitat de Gestió Tributària i el cap de secció de Tresoreria han emès la
corresponent memòria econòmica financera, segons la qual el preu proposat s’ajusta
al que s’estableix al text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

El Regidor Delegat d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents

ACORDS
PRIMER: Aprovar l’establiment de la tarifa per a la venda de compact discs, cd roms i
altres publicacions següents:
5 . PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DE COMPACT DISCS, CD ROMS I ALTRES
PUBLICACIONS EN SUPORT MAGNÈTIC
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Tarifa (€)

Epígraf
DVD, Viure en una Dictadura, els primers anys del
franquisme a Manresa ( 1939-1959)

2

8,00

SEGON : Exposar al públic l’establiment del preu públic precedent 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.
TERCER: 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 següent a la seva publicació."

L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 14 vots afirmatius (9 GMS, 4
GMERC i 1 ICV-EA) i 10 abstencions (8 GMCiU i 2 GMPPC) i una abstenció de la
senyora Sensat per trobar-se absent de la sala en el moment de la votació (article 100 del
ROF) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

9.2

APROVAR EL PLA LOCAL D'HABITATGE PER AL PERÍODE 20062015

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Habitatge, de data 7 de
març de 2007, que transcrit diu el següent:
"L'lnstitut d'Urbanisme, Habitatge i Acció Local de la Diputació de Barcelona, amb !a
participació de l'Ajuntament de Manresa, ha encarregat la redacció del Pla Local
d'Habitatge de Manresa, per al període 2006-2015, adaptat a les necessitats presents i
futures del nostre municipi.

Els objectius i els Programes que contempla el Pla es poden resumir de la forma
següent:

Objectius
El Pla Local d'Habitatge (PLH) neix en primer Hoc de la voluntat de l'Ajuntament de
Manresa de disposar de mes habitatge protegit, per atendré necessitats de la
població de la ciutat.
El Pla parteix d'una reflexió sobre la situació de l'habitatge a la ciutat. Sobre les
necessitats actuals i futures, sobre l’oferta i la demanda. La utilització i l'estat del parc
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existent. Sobre el model de ciutat, i les prioritats en el creixement. I sobre els
serveis que hem de donar als ciutadans en matèria d'habitatge.
El Pla s'ajusta al model de ciutat definit al Pla Estratègic de Manresa 2006 -2015 i
dibuixa un escenari de creixement potencial de fins a gairebé 88.000 habitants.
El Pla fixa uns objectius polítics
-

Garantir el dret a un habitatge digne i augmentar la dotació d'habitatge
protegit de compra i de lloguer.
Donar valor a l’habitatge com a bé social, i no només com un producte del
mercat.
Construir un model de ciutat compacta i amb cohesió social.
Preveure els futurs creixements i decidir els sectors prioritats i el calendari de
desenvolupament.
Programar les operacions de renovació urbana per reutilitzar el sòl i recuperar el
teixit urbà en espais que havien quedat obsolets.
Fomentar l’ús racional del parc d’habitatges de Manresa: posar en ús els
habitatges buits.
Potenciar la rehabilitació i el manteniment del parc d’habitatge existent, tal com
proposen el Pla Integral del Nucli Antic de Manresa i l’aplicació del Pla de Barris.
Controlar les condicions d’habitabilitat.
Desenvolupar el catàleg de serveis de l’oficina municipal d’habitatge i
rehabilitació que gestiona FORUM.

Programa per a l’habitatge protegit
El pla preveu el desplegament en 2 quinquennis.
Concreta els sectors que es desenvoluparan en cadascun, i el calendari aproximat.

La prioritat està fixada per: La centralitat del sector, els equipaments que
aporten (sobretot educatius), la funció de relligar la ciutat, l’aportació a
habitatge protegit i a la renovació urbana.
En el conjunt dels 10 anys del Pla, si es contempla el desenvolupament dels sectors
a desenvolupar, disposarem de 4.602 habitatges de règim protegit que significa el
37,4% d’habitatge protegit respecte al total d’habitatges.
D’aquests 4602,1950 habitatges serien pel quinquenni 2006 i 2010, i la resta, 2652
habitatges, pel segon quinquenni 2011 i 2015.
De! total de 4.602 habitatges HPO, 1886 serien de lloguer, i 2716 de venda. A cada
quinquenni hi hauria mes de 900 habitatges protegits de lloguer.
Per garantir la cohesió social, les proporcions dels habitatges protegits estaran
distribuïts i repartits entre els nous creixements, i dins de cadascun d'ells.
La voluntat de l’Ajuntament és que el sòl destinat a lloguer protegit sigui públic de
forma permanent, i si és cedit a entitats sense ànim de lucre perquè construeixin i
gestionin habitatges, es faci en règim de dret de superfície, retornant el sol i
edificis a l'Ajuntament al final del període de cessió.
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La política d'habitatge ens permet una reflexió que té implicacions sobre
l'urbanisme, i que porta a modificar les seves determinacions, i sempre a
incorporar-les al nou planejament.
Programa de rehabilitació d'habitatges
Durant els propers 10 anys hem d'afavorir les rehabilitacions, sovint integrals, dels
edificis i habitatges del Nucli Antic.
La previsió que fa el Pla és que en 10 anys es facin actuacions de rehabilitació, com a
mínim, en 540 edificis, que signifiquen en 2.460 habitatges, una part dels quals
actualment estan desocupats, i per tant permetria tornar-los a posar al mercat.
Les polítiques per posar al mercat els habitatges buits aplicades des de ['oficina
municipal d'habitatge que gestiona FORUM, es completaran amb les borses
d'habitatge social i d'habitatge jove, i permetran incorporar per ser utilitzats, entre 400 i
500 habitatges.
Programa de gestió
Ei creixement del pare d'habitatge públic de lloguer tal com preveu el Pla, i dels
habitatges de les borses social i jove, significarà dedicar esforços a la seva
adjudicació, a partir de la llista única a nivell local, al manteniment dels edificis i a la
seva gestió econòmica.
El Pla Local d'Habitatge preveu el control i millora de les condicions de seguretat i
d’habitabilitat a través d'instruments urbanístics i de l'aplicació de la ordenança per la
seguretat i el manteniment dels edificis.
L'orientació i el servei als ciutadans; l'Oficina d'Habitatge de FORUM;
manteniment de! registre únic de sol·licitants a nivell local; difusió i tramitació dels ajuts
per l'adquisició d'un habitatge assequible; atenció especial ais col·lectius amb
major risc d'exclusió social; gestió de les borses d'habitatge social i d'habitatge
jove; informació, tramitació i gestió del ajuts al pagament del lloguer
de la Generalitat; informació, tramitació i gestió dels ajuts a la rehabilitació;
informació a llogaters i propietaris; mediació per acords en comunitats de
propietaris.

El seguiment del Pla
El Pla té una vigència fins al 2015 i preveu mecanismes de revisió eficients a través
d'informes semestrals sobre l'evolució dels diferents programes.
Avaluació econòmica dels programes
El Pla d'habitatge incorpora un estudi econòmic que posa de manifest la seva
viabilitat.
Adaptació a futures legislacions.
El Pla Local d'Habitatge incorporarà els elements de la futura llei del Dret a
l'Habitatge, actualment en tràmit al Parlament de Catalunya, que ajudin o millorin el
compliment dels seus objectius.
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El document conté tres annexes, sobre l'Estat de desenvolupament del planejament
urbanístic, la Localització de les promocions recents d'habitatge i la Base estadística
del Pla - Quadres, Gràfics i Mapes.
En el Projecte de Llei de l'Habitatge, es preveu la figura del Pla Local d'Habitatge com
un instrument de planificació i programa d'habitatge.
L'article 8.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya inclou entre les potestats dels ens
locals la de programació de planificació; i en el mateix sentit, l'article 4.1.c) LBRL.
Per tot l’exposat el regidor delegat d’Habitatge, Rehabilitació i Activitats, proposa al
Ple de la Corporació l’adopció del següents

ACORDS
APROVAR el PLA LOCAL D'HABITATGE, per al període 2006-2015, elaborat sota la
coordinació de l'lnstitut d'Urbanisme; Habitatge i Acció Local de la Diputació de
Barcelona, i amb la participació de l'Ajuntament de Manresa, així com la documentació
que s'hi annexa."

El senyor Vinyes i Sabata diu que es porta a consideració del Ple el dictamen i el Pla
Local d'Habitatge com a resultat de la voluntat de l'Ajuntament de Manresa de garantir
el dret de l'habitatge, de garantir un creixement ordenat i de construir un model de
ciutat el més compacte possible.
El Pla Local d'Habitatge té fonamentalment dos objectius. El primer és garantir les
necessitats per un horitzó que s'ha fixat, l'any 2015; i el segon és garantir un mínim
d'habitatge protegit que faciliti l'accés a l'habitatge d'aquelles persones que no poden
arribar als preus de l'habitatge de preu lliure.

Per aconseguir els objectius esmentats el Pla es basa en unes estadístiques. S'ha fixat
l'horitzó del 2015 en sintonia amb el Pla Estratègic de Manresa. Es preveu una mitja
d'habitants a la ciutat a l'any 2015 de 88.000 persones.
El Pla no és un model del que ha de ser Manresa. El Pla no és un model urbanístic,
sinó que és un Pla d'habitatge i, per tant, garanteix les necessitats que hi pugui haver
fins el 2015 en matèria d'habitatge.
S'ha de tenir en compte una sèrie de xifres importants. El Pla estima que les
necessitats d'habitatge a l'any 2015, per una població de 88.000 persones, seran de
10.500 habitatges. El Pla vol garantir-ne el màxim que el Planejament Urbanístic
permet, és a dir, que el Pla vol garantir al màxim la utilització de sòl públic i, en
aquests moments, equivaldria a una mitjana de 33% d'habitatge protegit. Així mateix,
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de tot l'habitatge protegit, l'Ajuntament es compromet a què pràcticament el 50% sigui
habitatge de lloguer, que és una altra de les necessitats que avui en dia s'ha de
resoldre.
Si el Planejament General de Manresa es porta a terme en tota la seva amplitud, el Pla
afirma la viabilitat de la cobertura de les necessitats perquè davant dels 10.500
habitatges que el Pla preveu que es necessitaran a l'horitzó 2015, la totalitat del
Planejament Urbanístic de Manresa en donaria encara més. S'afirma doncs que és
viable i possible atendre a les demandes d'habitatge que el Pla preveu.
Hi ha un segon apartat que és la rehabilitació d'habitatge. Es considera que l'estratègia
no passa només per la construcció d'habitatges nous en zones de creixement, sinó
que també s'ha d'intentar d'aprofundir molt en la rehabilitació d'habitatges. En aquest
sentit s'ha de fer un esforç molt important per aflorar habitatges que en aquests
moments estan buits.
El Pla porta el balanç econòmic que certifica la viabilitat econòmica del projecte.
S'està fent, doncs, un Pla a uns anys vista i això significa que s'haurà de revisar. La
primera revisió està prevista per l'any 2008 per tal d'avaluar tot el que hagi pogut
succeir durant el temps transcorregut, ja que s'està esperant una llei del dret a
l'habitatge del Parlament de Catalunya que podria puntualitzar o modificar algun
aspecte o les possibles revisions que hi pugui haver en el futur tant en el Pla General
de Manresa com en d'altres lleis superiors.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que es tracta d'un Pla que ha de procurar per les
necessitats futures que ha de tenir el desenvolupament i creixement de la ciutat.
El Pla s'ha basat en el document del Pla Estratègic 2015, que li dóna una certa
consolidació com a Pla d'Habitatge de futur.
Malgrat que el creixement de la ciutat sigui constant i sigui impossible poder
determinar les previsions de futur, el Pla ha d'emmarcar el creixement que ha de tenir
la ciutat.
El Pla Estratègic Manresa 2015 establia la necessitat de dotar la ciutat d'habitatge
protegit. El Govern de la ciutat ha de decidir si fomenta l'habitatge protegit sobre
jovent o sobre gent gran.
Així mateix, el Pla no ha de significar que es té una idea predefinida de com ha de ser
el creixement de la ciutat. S'ha de treballar també sobre el que ha de representar la
revisió i modificació del Pla General d'Ordenació Urbana en el sentit que Manresa doni
la cara al riu.
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El Pla d'Habitatge ha de facilitar una convivència molt més amable i amb una urbanitat
de ciutat molt més acceptada pels seus habitants.

El senyor Vives i Portell diu que es tracta d'un document molt important i ben
treballat. Els tècnics que han elaborat el document han fet una bona tasca, complexa i
agosarada ja que està marcant una projecció.
Des del moment en què es va redactar el document, en base a les dades de l'any
2005, les coses han canviat molt. Fa només un any el temps de venda d'un pis
estàndard a Manresa era X i ara es multiplica per 7 i per 8 a Manresa. Aquesta dada
manifesta que l'escenari ha canviat molt en un any. I ha canviat, entre d'altres coses,
perquè en aquest període de temps els tipus d'interès han repuntat d'una forma
important, fins al punt que si finalment els tipus d'interès pugen dos punts, implica que
la quota mitjana d'una hipoteca augmenta un 20%.
S'està, doncs, en un moment de refredament del sector immobiliari. Això no significa
que Manresa deixi de créixer ni que deixi de ser un indret on s'hi continuïn fent
promocions i on continuï havent-hi un marge de recorregut. Així doncs, cal tenir en
compte que es tracta d'un document viu.
Els objectius que marca el Pla són afavorir els habitatges de protecció oficial i intentar
canviar d'una forma decidida la cultura de la propietat per la cultura del lloguer. És
fonamental si es vol tenir una societat més cohesionada i una ciutat mes igualitària
respecte a les oportunitats que ha de tenir tothom que vulgui tenir una vivenda digna a
Manresa.
Quan es veuen els percentatges, les sol·licituds, el perfil de les persones, els estrats
socials a les quals pertanyen i que sol·liciten pisos de protecció oficial es fa evident
que no és un problema puntual sinó que afecta a un col·lectiu molt important. Afecta a
la gent jove, als immigrants, a les persones que tenen uns ingressos que els fan anar
molt justos i que fa que en aquests moments no puguin accedir al mercat immobiliari.
L'Ajuntament té un repte molt important, que en el document s'expressa, però que
segurament després s'haurà de trobar l'instrument adequat per tal d'atacar-lo i fer-ho
de forma decisiva sabent que és molt difícil des de l'Ajuntament però que també es pot
fer: el parc de pisos buits de la ciutat.
D'acord amb l'informe que s'ha presentat, a Manresa hi ha 7.466 pisos buits. De tenir
aquests pisos al mercat a no tenir-los, realment hi ha una diferència molt important.
S'haurà de treballar molt i no serà fàcil ja que tampoc es disposa dels instruments
legals que permetin "forçar la màquina" perquè aquests pisos surtin al mercat.
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S'haurà de lluitar perquè si realment la necessitat de la ciutat és la que expressa el
document, i el creixement dels pròxims anys situa el nombre d'habitants entre els
87.000 i els 93.000, de tenir o no la possibilitat de posar al mercat uns pisos que ja
existeixen en aquests moments i, en conseqüència, que hi puguin passar a viure més
de 15.000 persones, alleugeria molt l'esforç que s'ha de fer des de la pròpia
administració per desenvolupar el Pla.
Totes aquestes reflexions es fan per situar la perspectiva actual i per deixar constància
que es tracta d'una realitat viva que s'ha d'anar desenvolupant. S'ha elaborat el Pla a
partir d'una premissa i la premissa en el transcurs d'un any ha començat a canviar.
El senyor Vinyes i Sabata, en resposta al senyor Javaloyes, diu que es tracta del Pla
Local d'Habitatge i només d'habitatge. Aquest fet modela una ciutat i que aquesta
ciutat a més a més d'habitatge hi falten moltes altres coses que no inclou el Pla, però
que en aquests moments ja s'hi està treballant com és, per exemple, el Pla
d'Equipaments de la ciutat.
Així mateix, també es vol fer una puntualització respecte el tema dels pisos buits ja
que és una de les preocupacions que té l'equip de Govern i és un tema difícil. En
aquest cas s'ha de tenir en compte com s'utilitzen les dades: no són 7.000 sinó 6.800
pisos. Això no obstant, s'ha de tenir en compte que aquestes són dades del cadastre.
És una estadística. El que diu després l'observació d'estudis puntualitzats és que no és
cert que hi hagi 7.000 pisos buits. Un percentatge molt important d'aquests pisos
s'ocupen per alguna activitat comercial, que s'estan reformant, que hi viu algú que està
empadronat en alguna altra població. Per tant, la realitat és que queda un número de
pisos que estaria entre els 2.000 i els 3.000.
Al nucli antic el percentatge de pisos buits és més preocupant i, per això, l'Ajuntament
continua apostant per polítiques que resolguin el problema, com la borsa social
d'habitatge, que fan que tots els pisos buits puguin anar aflorant. Aquesta política ha
de ser en el proper mandat un punt molt important de revitalització dels barris més
afectats.
L'alcalde agraeix la feina que han portat a terme els autors del document. Es tracta
d'un document ben treballat i també d'un document viu.
Segueix dient que en el moment de tractar el Projecte Educatiu de Ciutat s'ha parlat
de les maneres de fer i que una de les maneres de fer és la participació i la implicació
que es té en aquells projectes que són estratègics per la ciutat. L'accés a l'habitatge és
una preocupació que tenen tots els grups municipals i en aquest cas també s'ha volgut
buscar el consens.
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L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 25 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

9.3

APROVAR L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 8/2007.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de data 13 d'abril
de 2007, que transcrit diu el següent:
"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que
no poden demorar-se fins l’exercici del 2008, i no sent suficient el crèdit consignat al
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la
incoació d’un expedient de suplements de crèdit, a fi i efecte d’habilitar el crèdit
pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de suplements de crèdit, degudament informat
per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de suplements de crèdit amb càrrec a recursos
generats per majors ingressos del Pressupost Municipal, per a finançar els costos
necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici
del 2008.
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 8/2007 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 l’augment de consignació de la partida 452.1.632
per un import de 657.977,10 euros, el qual quedarà:

Crèdit entitats financeres .............

1.110.977,10 euros

Subvencions Generalitat ..............

122.100,00 euros

Quart.- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 8/2007 s’exposarà al públic, previ
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà
aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat
reclamacions."

ESTAT D'INGRESSOS
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SUBCONCEPTE

DENOMINACIÓ

755.00 Generalitat de Catalunya
870.01 Aplicació per finançament suplement de crèdit

AUGMENT DISMINUCIÓ EXPLICACIÓ
50.000,00
607.977,10

657.977,10

PARTIDA

Majors ingressos.- Augmentar part. 452.1.632

DENOMINACIÓ

Per augmentar part. 452.1.632. Sobrant préstec

0,00

AUGMENT

BAIXA

CAUSES
Instal.lació gespa artificial camp futbol

452.1.632 Instal.lacions esportives.- Edificis i altres construccions

Congost.

657.977,10

657.977,10

0,00

El senyor Jordà i Pempelonne diu que el dictamen té per objecte el canvi de
partides necessari per poder posar en marxa el camp de gespa artificial de què s'ha
tractat amb anterioritat.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que el GMPPC canviarà la tònica de la seva manera
de votar els expedients de modificació de crèdit, que és l'abstenció. En aquest cas es
votarà a favor.
Es votarà a favor perquè en el mes de gener es va fer un ple extraordinari per resoldre
les al·legacions al pressupost per a l'any 2007. L'equip de Govern va esgrimir que el
pressupost estava tancat i que no s'havia rebut cap subvenció per part de la
Generalitat i s'havia manifestat que el camp de gespa artificial es volia portar a terme
en el transcurs de l'any 2008. Així mateix, també es va dir que era inviable fer canvis
de partides.
En el moment de discussió de les al·legacions no es va voler parlar sobre la possibilitat
de l'acceptació d'una subvenció concedida per part del Consell General de l'Esport i
tampoc estudiar la possibilitat d'aconseguir un camp de gespa pel Centre d'Esports
Manresa.
Es considera que si s'ha decidit portar a terme l'actuació en l'exercici 2007 en
comptes de l'exercici 2008 evidencia que no ha primat ni l'aspecte esportiu ni
d'equipament, sinó que l'única cosa que ha interessat ha estat l'efecte polític.

88

L'alcalde diu que el senyor Javaloyes fa vuit anys que és regidor i sap com funciona el
tema del pressupost, i sap que fins el mes de març no hi ha el tancament del
pressupost. Quan es fa el tancament del pressupost es pot veure els sobrants que
queden. És gràcies als romanents de crèdit que es pot realitzar el canvi de partides i
en el moment que s'ha tingut la oportunitat s'ha posat sobre la taula perquè es pugui
realitzar.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació, i s'aprova per 17 vots afirmatius (9 GMS, 4
GMERC, 2 GMICV-EA i 2 GMPPC) i 8 abstencions (GMCiU) i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

10.

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

10.1

PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL PPC REFERENT A LA
PUBLICACIÓ D'UNA ENTREVISTA DE L'ALCALDE AL DIARI "LA
VANGUARDIA".

El secretari dóna compte de la pregunta del Grup Municipal del PPC, de 16 d'abril de
2007 que, transcrita, diu el següent
"Setmanes enrera, en concret en un dissabte, La Vanguardia va publicar una pàgina
sencera de publicitat de l'alcalde de la ciutat.
Quin és el cost econòmic d'aquesta pàgina de publicitat?".
El senyor Irujo i Fatuarte diu que el cost econòmic a què fa referència la pregunta és
de 4.310,35 €. Aquest és el cost de publicació d'una entrevista que l'alcalde va
concedir al diari La Vanguardia amb ànim de promocionar la ciutat i d'explicar el Pla
Estratègic de Manresa.
Segueix dient que amb el mateix sentit de l'anterior intervenció del senyor Javaloyes,
es demana si la pregunta es fa per un sobtat interès pel cost de les activitats de
promoció de la ciutat que fa l'equip de Govern o bé es fa amb ànim electoralista.
El senyor Javaloyes demana poder intervenir.
L'alcalde demana al secretari si en l'apartat de preguntes hi ha dret a rèplica
El secretari diu que en l'apartat de precs i preguntes, l'oposició pot controlar al Govern
i el Govern té dret a no contestar i a reservar-s'ho pel proper Ple, però el dret
d'intervenir encara que no sigui per escrit, el té. No s'entén com un debat de rèpliques,
s'entén que es tracta que l'oposició pregunti el que vulgui.
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El senyor Javaloyes i Vilalta diu que el GMPPC sempre ha fet les preguntes amb
l'ànim d'obtenir la màxima informació possible perquè la ciutadania tingui accés a
informació que surt esbiaixada o que no en té l'accés, no perquè no se li vulgui facilitar
sinó possiblement perquè no es té la manera de poder-ho demanar.
Acusar al GMPPC que les preguntes que fa són amb ànim electoralista és observar
d'una manera esbiaixada les actituds que el GMPPC ha practicat durant el darrer
mandat
El GMPPC no ha efectuat la pregunta amb ànim electoralista, sinó que ho ha fet amb
ànim d'informació de la ciutadania, la qual és mereixedora de saber en què es gasten
els diners.
Un cop tractats tots els assumptes inclosos a l’ordre del dia, l'alcalde aixeca la sessió,
quan són les 22 h 41 min , la qual cosa, com a secretari general , certifico, i s’estén
aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat de Catalunya número
................ i correlativament fins el ................
El secretari general

Vist i plau
L’alcalde
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