Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el 17 d'octubre de
2005. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es relacionen, per celebrar la
sessió número 11 del Ple de la Corporació, amb caràcter ordinari, en primera
convocatòria.
ASSISTENTS
Alcalde-president
Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera
Tinents d'alcalde
Primer:
Segon:
Tercera:
Quarta:
Cinquè:
Setè:

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

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

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

Secretari general
Sr.

Alfred Lacasa i Tribó

Interventor
Sr.

Josep Trullàs i Flotats

ABSENTS JUSTIFICATS
Sra. Aida Guillaumet i Cornet
Sr. Xavier Rubio Cano
Sr. Miquel Àngel Martínez Conde
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El president obre la sessió a les 20 hores i 10 minuts, i, un cop comprovat el quòrum
d’assistència necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els
assumptes compresos a l’ordre del dia que s’especifica a continuació.
L'alcalde comunica a tots els membres del Ple que la senyora Aida Guillaumet no és
present a la sessió perquè va ser mare el passat dissabte 8 d'octubre i que li farà
arribar una felicitació en nom de tots.
1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 19 DE
SETEMBRE DE 2005 I DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL
DIA 7 D'OCTUBRE DE 2005.

Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de les actes de
la sessió ordinària del dia 19 de setembre de 2005 i de la sessió extraordinària i
urgent del dia 7 d'octubre de 2005, 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, les actes dels dies 19 de setembre de 2005 i de 7 d'octubre
de 2005 queden aprovades 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. 36, 37, 38 I 39,
CORRESPONENTS ALS DIES 12, 19 I 26 DE SETEMBRE I 3 D'OCTUBRE DE
2005, 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 i regidores queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la
Junta de Govern Local en les seves sessions número 36, 37, 38 I 39, corresponents
als dies 12, 19 I 26 DE SETEMBRE DE 2005 I 3 DOCTUBRE DE 2005,
respectivament, pel repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als
portaveus dels partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril
i els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 2568/86, de 28 de novembre.

2.2

CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA
CORPORACIÓ I, EN CONCRET, 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’alcaldepresident i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en els
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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. 6213, DE 12
DE SETEMBRE DE 2005, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA
ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM.
365/2005-B, INTERPOSAT CONTRA L'ACORD PLENARI DE 17 DE MAIG
DE 2005, EN RELACIÓ A LA IMPOSICIÓ DE LES CONTRIBUCIONS
ESPECIALS DERIVADES DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA ORDINÀRIA
D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR.

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 365/2005-B interposat pel sr. JOAN
COMELLAS SALGUERO, contra l’acord plenari de data 17-05-05 que resolia desestimar
el recurs de reposició interposat per l’actor, contra la imposició als propietaris de l’edifici
de la Plaça Major, núm. 20 de les contribucions especials derivades de l’execució de
l’obra ordinària de millora i ampliació d’urbanització de la Plaça Major, en qualitat de part
demandada.
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat
Contenciós-Administratiu núm. 3 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 el lletrat en exercici
dels Serveis Jurídics Municipals, senyor JULIÀ VIVES i VALLS, director de la defensa
jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."

a.2)

Altres assumptes

2.4

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE NÚM. 6286, DE 15
DE SETEMBRE DE 2005, SOBRE TRAMESA AL JUTJAT CONTENCIÓSADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA, DE L'EXPEDIENT
ADMINISTRATIU
CORRESPONENT
AL
RECURS
CONTENCIÓSADMINISTRATIU NÚM. 643/2004-A, INTERPOSAT CONTRA LA
RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE PRESIDENT DE DATA 1 DE JULIOL DE 2004,
EN RELACIÓ
A L'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE
REPARCEL.LACIÓ DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ ELS DOLORS-POLÍGON,
UA 28.
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El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent al recurs contenciós-administratiu
núm. 643/2004-A interposat pel sr. MANUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ, contra la resolució
de l’Alcalde-President de data 01-10-04, que desestimava el recurs de reposició
interposat per l’actor i altres, contra la resolució de l’Alcalde-President de data 01-07-04,
la qual aprovava definitivament el projecte de reparcel.lació de la Unitat d’Actuació Els
Dolors-Polígon, UA 28 de Manresa, al Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 9 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.
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
b)

Serveis Financers

2.5

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 6449, DE 22
DE SETEMBRE DE 2005, SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 25/2005, DINS EL PRESSUPOST
MUNICIPAL VIGENT.

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 25/2005, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides del capítol 1 de
personal i partides de la mateixa subfunció, que no superen l’import màxim per partida
pressupostària de 15.025,30 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 2005, 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 2005."
PRESSUPOST 2005
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 25/2005
RESUM PER CAPITOLS

El Pressupost, introduïdes les modificacions resultants de l' aprovació de
l'expedient de modificació de crèdits número 25/2005 queda resumit per capítols de la forma següent:
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ESTAT D'INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capítol 1.- Impostos di-

Capítol 1.- Despeses de

rectes ............………………….

22.710.000,00

Capítol 2.- Impostos in-

personal ..............…………….

24.172.336,08

Capítol 2.- Despeses en

directes ..............….…………..

3.760.000,00

Capítol 3.- Taxes i al-

béns corrents i serveis ……….

18.217.880,86

Capítol 3.- Despeses fi-

tres ingressos ........………..….

34.536.163,42

Capítol 4.- Transferèn-

nanceres ...........……………...

1.346.063,26

Capítol 4.- Transferèn-

cies ...............…..……………..

17.776.518,58

cies ..................………………

5.402.797,37

Capítol 5.- Ingressos
patrimonials .......………………

559.274,59

Capítol 6.- Alienació

Capítol 6.- Inversions

d'Inversions reals .…….…….…

2.067.200,00

Capítol 7.- Transferèn-

reals .................………………

51.854.865,94

Capítol 7.- Transferèn-

cies de capital ……..……........

5.476.493,00

Capítol 8.- Actius

cies de capital .......…………..

4.597.523,72

Capítol 8.- Actius

financers ...…………...............

8.833.928,40

Capítol 9.- Passius

financers .............…………….

6.172,00

Capítol 9.- Passius

financers .........……..…….......

14.855.857,04

financers .............…………….

4.977.795,80

--------------------------T O T A L ........……………

110.575.435,03

--------------------------T O T A L ........……………

110.575.435,03

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 25/2005

ESTAT DE DESPESES

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT

PARTIDA

DENOMINACIÓ

322.1.131

Tallers d'ocupació.- Laboral eventual

322.5.131

Laboràlia.- Laboral eventual.

CRÈD.ACTUAL

AUGMENT

344.493,00
49.337,02

BAIXA
1.917,92

1.917,92

CRÈD.DEFINITIU

CAUSES

342.575,08 Consignació sobrant
51.254,94 Consignació insuficient.

322.1.160.00 Tallers d'ocupació.-Seguretat Social.- Personal Laboral.

38.436,65

322.5.160.00 Laboràlia.- Seguretat Social.- Personal Laboral .

16.045,38

463.1.489

41.630,00

3.430,00

38.200,00 Consignació sobrant

9.500,00

3.489,88

6.010,12 Consignació sobrant

Participació Ciutadana.- Altres transferències

463.1.489.05 Participació Ciutadana.- Plans dinamització comunitària.

638,57
638,57

37.798,08 Consignació sobrant
16.683,95 Consignació insuficient.
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463.1.489.20 Participació ciutadana.- Subvencions nominatives

169.030,00

121.0.121

Administració General.- Retribucions complementàries

121.0.226

Administració General.- Despeses diverses.

6.919,88

1.040.471,00
208.041,25

3.750,00

13.226,37
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175.949,88 Consignació insuficient.
3.750,00

1.036.721,00 Consignació sobrant
211.791,25 Consignació insuficient.

13.226,37

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 6571, DE 28 DE
SETEMBRE DE 2005, SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 26/2005,
DINS EL PRESSUPOST
MUNICIPAL VIGENT.

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 26/2005, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la mateixa
subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària de 15.025,30
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 2005, 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 2005."

PRESSUPOST 2005
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 26/2005
RESUM PER CAPITOLS

El Pressupost, introduïdes les modificacions resultants de l' aprovació de
l'expedient de modificació de crèdits número 26/2005 queda resumit per capítols de la forma següent:

ESTAT D'INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capítol 1.- Impostos directes ............………………….

Capítol 1.- Despeses de
22.710.000,00

Capítol 2.- Impostos indirectes ..............….…………..

personal ..............…………….

24.172.336,08

Capítol 2.- Despeses en
3.760.000,00

béns corrents i serveis ……….

18.224.827,22
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Capítol 3.- Taxes i altres ingressos ........………..….

Capítol 3.- Despeses fi34.536.163,42

Capítol 4.- Transferències ...............…..……………..

nanceres ...........……………...

1.346.063,26

Capítol 4.- Transferèn17.776.518,58

cies ..................………………

5.395.851,01

Capítol 5.- Ingressos
patrimonials .......………………

559.274,59

Capítol 6.- Alienació
d'Inversions reals .…….…….…

Capítol 6.- Inversions
2.067.200,00

Capítol 7.- Transferències de capital ……..……........

5.476.493,00

cies de capital .......…………..

4.597.523,72

Capítol 8.- Actius
8.833.928,40

Capítol 9.- Passius
financers .........……..…….......

51.854.865,94

Capítol 7.- Transferèn-

Capítol 8.- Actius
financers ...…………...............

reals .................………………

financers .............…………….

6.172,00

Capítol 9.- Passius
14.855.857,04

financers .............…………….

4.977.795,80

--------------------------T O T A L ........……………

110.575.435,03

--------------------------T O T A L ........……………

110.575.435,03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 26/2005

ESTAT DE DESPESES

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT

PARTIDA

DENOMINACIÓ

452.1.489

Instal.lacions esportives.- Altres transferències.

452.1.222

Instal.lacions esportives.- Comunicacions.

313.0.226

Acció social.- Despeses diverses

313.1.480.01 Acció social.- Benestar social.- Ajuts menjadors escolars.

CRÈD.ACTUAL

AUGMENT

87.850,00

BAIXA
946,36

CRÈD.DEFINITIU

CAUSES

86.903,64 Consignació sobrant

4.000,00

946,36

4.946,36 Consignació insuficient.

19.200,00

6.000,00

25.200,00 Consignació insuficient.

100.868,00

6.000,00

6.946,36

94.868,00 Consignació sobrant

6.946,36

c)

Recursos Humans

2.7

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL REGIDOR DELEGAT
D'ADMINISTRACIÓ, NÚM. 5975, DE 31 D'AGOST DE 2005, SOBRE
NOMENAMENT AMB CARÀCTER INTERÍ DE SUBSTITUCIÓ, D'UNA
PERSONA PER OCUPAR UNA PLAÇA D'AUXILIAR ADMINISTRATIU.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
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"1.- Nomenar amb caràcter interí de substitució i pel procediment de màxima urgència,
a la persona que seguidament s’esmenta, per ocupar la plaça de la qual n’és titular la
senyora Sònia Masana Esteban, que es troba en situació de permís per maternitat i
posteriorment gaudirà del corresponent període de vacances anuals:
Escala d’Administració General
Subescala Auxiliar
AUXILIAR
•

ANNA BOVER GARZON (DNI 39361625-T)

2.- Adscriure, als efectes econòmics, a la senyora Anna Bover Garzón al lloc de treball
d’auxiliar administrativa amb núm. de codi FD13007-D1 de la Relació de Llocs de Treball
del personal al servei d’aquest ajuntament aprovada pel Ple de la Corporació en sessió
del dia 17 de gener de 2005.
3.- La senyora Bover s’incorporarà al lloc de treball, prèvia presa de possessió, el dia 5
de setembre de 2005 i aquest nomenament s’extingirà de forma automàtica en el
moment en que es reincorpori al servei la titular de la plaça. De conformitat amb el que
disposa l’article 124.4 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova
la refosa en un Text únic dels textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció
pública.

4.- Donar compte al Ple de la present resolució i publicar el present nomenament al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya."

2.8

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL REGIDOR DELEGAT
D'ADMINISTRACIÓ, NÚM. 6171, DE 8 DE SETEMBRE DE 2005, SOBRE
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL A TEMPS PARCIAL DE DURADA
DETERMINADA D'INTERINITAT, DE DUES PERSONES PER REALITZAR
FUNCIONS DE TÈCNICS ESPECIALISTES DE LES ESCOLES MUNICIPALS
D'INICIACIÓ ESPORTIVA.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1.- Contractar, en règim laboral a temps parcial de durada determinada d’interinitat i
pel procediment de màxima urgència, a les persones que tot seguit es relacionen, per
tal de realitzar funcions de tècnics especialistes, pel període comprès entre el dia 12
de setembre de 2005 i fins que es realitzi el procés de selecció per a la cobertura
definitiva de la plaça com a conseqüència de l’execució de l’Oferta Pública d’Ocupació
corresponent a l’any 2006, amb les jornades i per les retribucions següents:
Cognoms i nom:
DNI :
Jornada:
Retribució:

CASIMIRO ROS, Xavier
39352535-H
9 hores setmanals
348,28 € mensuals, més dues pagues extraordinàries de la
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mateixa quantitat en la part proporcional que
corresponguin, més 1 complement paga juny i 1
complement paga Nadal segons Llei 62/2003, de 48,97 €.
Cognoms i nom:
DNI :
Jornada:
Retribució:

FONT CARRERA, Miriam
39373698-K
9 hores setmanals
348,28 € mensuals, més dues pagues extraordinàries de la
mateixa quantitat en la part proporcional que
corresponguin, més 1 complement paga juny i 1
complement paga Nadal segons Llei 62/2003, de 48,97 €.

2.- Les contractacions referides en el punt anterior s’efectuen de conformitat amb el que
disposen els arts. 12 i 15. 1 a) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 16 de maig, l’art.
4 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que regula la contractació d’interinitat per cobrir
temporalment un lloc de treball durant el procés de selecció o promoció per a la seva
cobertura definitiva, així com el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.
3.- Adscriure al senyor Xavier Casimiro Ros i a la senyora Miriam Font Carrera al lloc
de treball de tècnic/a especialista d’esports amb núm. de codi LC15043-C1 amb un
percentatge de dedicació del 25’71%, de la Relació de llocs de treball del personal al
servei d’aquest ajuntament aprovada pel Ple de la Corporació Municipal en sessió del
dia 17 de gener de 2005.
4.- Donar compte al Ple de la present resolució i publicar les presents contractacions al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya."
2.9

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL REGIDOR DELEGAT
D'ADMINISTRACIÓ, NÚM. 6482, DE 15 DE SETEMBRE DE 2005, SOBRE
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL A TEMPS PARCIAL DE DURADA
DETERMINADA D'INTERINITAT, D'UNA PERSONA PER OCUPAR LA
PLAÇA DE PROFESSOR SUPERIOR DEL CONSERVATORI MUNICIPAL DE
MÚSICA DE MANRESA.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1. Contractar, en règim laboral a temps parcial de durada determinada d’interinitat i
pel procediment de màxima urgència al senyor RAYMOND TRENT HELLERSTEIN
(dni X 1492824-D) com a professor superior del Conservatori Municipal de Música de
Manresa, amb una jornada de 17,5 hores setmanals, pel període comprès entre el dia
21 de setembre de 2005 i fins al 30 de juny de 2006, data en que finalitza la llicència
per estudis concedida a la sra. Immaculada Grimalt Santacana, titular del lloc de
treball, i per les retribucions següents:
Sou mensual...................................................................................... 943,33€
Paga extraordinària de juny............................................................... 943,33€
Paga extraordinària de Nadal............................................................ 943,33€
Complement paga de juny segons Llei 2/2004.................................. 127,89€
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Complement paga de Nadal segons Llei 2/2004............................... 127,89€
Les pagues extraordinàries i els complements s’entenen en la part proporcional que
corresponguin.
2. La contractació referida en el un anterior s’efectua de conformitat amb el que
disposen els art. 12 i 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 16 de maig,
l’art. 4 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que regula la contractació d’interinitat
per substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc de treball, així com el Decret
214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals.
3. Adscriure al senyor Raymond Trent Hellerstein al lloc de treball de professor
superior Conservatori, amb núm. de codi LA20057 A1, amb un percentatge de
dedicació del 50%, de la Relació de llocs de treball del personal al servei d’aquest
Ajuntament aprovada pel Ple de la corporació Municipal en sessió del dia 17 de
gener de 2005.
4. Donar compte al Ple de la present resolució i publicar la present contractació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya."
2.10

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL REGIDOR DELEGAT
D'ADMINISTRACIÓ, NÚM. 6645, DE 20 DE SETEMBRE DE 2005, SOBRE
NOMENAMENT AMB CARÀCTER INTERÍ, D'UNA PERSONA PER OCUPAR
EL LLOC DE TREBALL DE TÈCNICA SUPERIOR DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1.- Nomenar, com a funcionària interina d’aquest Ajuntament i pel procediment de
màxima urgència, a la persona que seguidament s’esmenta per ocupar la plaça:
Escala d’Administració Especial
Subescala de Serveis Especials
Classe Comeses Especials Superiors
TÈCNIC SUPERIOR
•

MARTA SERRA SALAZAR (DNI 39362656-L)

2.- Adscriure a la senyora MARTA SERRA SALAZAR al lloc de treball de Tècnica
Superior de Promoció Econòmica – TIC i Societat de la Informació, amb destí al Servei
de Desenvolupament, amb núm. de codi FA20087-A1 de la Relació de Llocs de Treball
del personal al servei d’aquest Ajuntament aprovada pel Ple de la Corporació en
sessió del dia 17 de gener de 2005.
3.- La senyora Serra s’incorporarà al lloc de treball prèvia presa de possessió, el dia 26
de setembre de 2005, amb efectes econòmics des del dia 24 de setembre de 2005 i
aquest nomenament s’extingirà de forma automàtica quan es doni alguna de les
causes previstes en l’article 124.4 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel
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qual s’aprova la refosa en un Text únic dels textos legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública.
4.- Donar compte al Ple de la present resolució i publicar el present nomenament al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya."
2.11

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL REGIDOR DELEGAT
D'ADMINISTRACIÓ, NÚM. 6706, DE 26 DE SETEMBRE DE 2005, SOBRE
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL A TEMPS PARCIAL DE DURADA
DETERMINADA D'INTERINITAT, DE DUES PERSONES PER OCUPAR LES
PLACES DE PROFESSORES SUPERIORS DEL CONSERVATORI
MUNICIPAL DE MÚSICA DE MANRESA.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r.- Contractar, en règim laboral de durada determinada a temps parcial d’interinitat i
pel procediment de màxima urgència, a les persones següents, per tal de realitzar
tasques de professores superiors del Conservatori, pel període comprès entre el dia 3
d’octubre de 2005 i fins que es reincorpori al servei la titular de la plaça senyora M.
Pilar Carrasco Calderó que es troba en situació de baixa per incapacitat temporal:
COGNOMS I NOM: BALLESTEROS RUIZ, Marta
DNI:
39186426-S
JORNADA:
18’47 hores setmanals, de les quals 9’50 hores seran lectives,
3’17 hores d’activitats amb horari fix en el centre i 5’80 hores
d’activitats relacionades amb la docència que no s’han de fer
necessàriament en el centre.
RETRIBUCIÓ:
Sou mensual....................................................................................... 995,59 EUR
Paga extraordinària d’estiu................................................................. 995,59 EUR
Paga extraordinària de Nadal............................................................. 995,59 EUR
Complement paga de juny segons Llei 2/2004....................................134,96 EUR
Complement paga de Nadal segons Llei 2/2004.................................134,96 EUR
Les pagues extraordinàries i els complements s’entenen en la part proporcional que
corresponguin.
COGNOMS I NOM: VEGA ALDRUFEU, Anna
DNI:
77612345-H
JORNADA:
16’53 hores setmanals, de les quals 8’50 hores seran lectives,
2’83 hores d’activitats amb horari fix en el centre i 5’20 hores
d’activitats relacionades amb la docència que no s’han de fer
necessàriament en el centre.
RETRIBUCIÓ:
Sou mensual....................................................................................... 890,88 EUR
Paga extraordinària d’estiu................................................................. 890,88 EUR
Paga extraordinària de Nadal............................................................. 890,88 EUR
Complement paga de juny segons Llei 2/2004....................................120,77 EUR
Complement paga de Nadal segons Llei 2/2004.................................120,77 EUR
Les pagues extraordinàries i els complements s’entenen en la part proporcional que
corresponguin.
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2.- Les contractacions de les senyores Ballesteros i Vega s’efectuen de conformitat
amb el que disposen els art. 12 i 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97,
de 16 de maig, l'art. 4 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que regula la
contractació d’interinitat per substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc de
treball, així com el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals.
3.- Adscriure, als efectes econòmics, a la senyora Marta Ballesteros Ruiz al lloc de treball
de professora superior del Conservatori amb núm. de codi LA20057-A1, amb un
percentatge de dedicació del 52’77% i a la senyora Anna Vega Aldrufeu al lloc de treball
de professora superior del Conservatori amb núm. de codi LA20057-A1, amb un
percentatge de dedicació del 47’22%, de la Relació de llocs de treball del personal al
servei d’aquest ajuntament aprovada pel Ple de la Corporació Municipal en sessió del dia
17 de gener de 2005.
4.- Donar compte al Ple de la present resolució i publicar les presents contractacions al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya."
d)

Assumptes diversos

2.12

DONAR COMPTE DE L'ESCRIT DEL GABINET DE PRESIDÈNCIA DEL
PARLAMENT DE CATALUNYA, QUE JUSTIFICA RECEPCIÓ DE L'ACORD
ADOPTAT PEL PLE DE L'AJUNTAMENT SOBRE ELS ATEMPTATS DEL 7
DE JULIOL A LONDRES.

Data
d'entrada
21-09-2005

Organisme

Remitent

Acord municipal

Parlament de
Catalunya

Gabinet de
Presidència del
Parlament

Proposició CiU condemna
atemptat terrorista 7/07/05

3.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

3.1

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1.1

MODIFICAR EL PUNT 10 DEL DICTAMEN APROVAT PEL PLE DE LA
CORPORACIÓ EN SESSIÓ QUE VA TENIR LLOC EL DIA 27 DE JUNY DE
2003, EN EL SENTIT DE NOMENAR REPRESENTANTS MUNICIPALS A LA
XARXA LOCAL PELS NOUS USOS DEL TEMPS.

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 4 d'octubre de 2005 que,
transcrit, diu el següent:
"Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 27 de juny de 2003,
va adoptar, entre altres, l’acord de constituir els Grups Municipals, el nombre, àmbit
material i integració de les comissions municipals, el règim de sessions dels òrgans
decisoris col.legiats i la designació dels representants municipals que han d’integrar-se
en diferents fundacions, entitats, empreses, mancomunitat i altres òrgans.
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Atès que en data 30 de juny de 2005 el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar la
creació de la Xarxa Local pels Nous Usos del Temps, aprofundint en la línia de treball
en xarxa com a mecanisme de col·laboració, de millora de la democràcia local i
d’universalització dels serveis, amb la finalitat de donar suport als governs locals que
treballin per millorar els usos del temps a la ciutat.
Atès que per acord del Ple de la Corporació, en sessió celebrada el 19 de setembre de
2005, es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa a l’esmentada Xarxa, així
com el seu funcionament i activitats.
Atès el punt 8, Participants de la Xarxa, del Programa de funcionament i activitats de la
Xarxa de Ciutats i Pobles pels Nous Usos del Temps, que especifica que l’àmbit
territorial de l’esmentada Xarxa serà el de la província de Barcelona i que aspira a
comptar, entre els seus membres, amb tots els municipis i altres ens locals que
desenvolupen o volen desenvolupar polítiques i serveis sobre els Nous Usos del
Temps.
Atès que en data 26 de setembre de 2005 el cap de Servei de Drets de Ciutadania va
emetre informe en el que proposava la designació com a representant d’aquest
Ajuntament a l’esmentada Xarxa, de la Sra. Núria Sensat i Borràs, Regidora-delegada
de Polítiques de la Dona i Participació Ciutadana com a titular, i de la Sra. Laura
Castany i Figuera, Coordinadora del Programa Transversal de les Dones, com a
substituta.
Atès que alguns regidors que formen part de la Comissió Informativa de Serveis a les
Persones han manifestat al seu President que, per raons de treball, tenen dificultats
per assistir a les convocatòries en l’horari actual i demanen que es pugui modificar els
horaris.
Atès que el cap de l’Àrea de Serveis a les Persones, després d’haver consultat la
disponibilitat dels regidors que formen part de l’esmentada Comissió, ha emès informe
en el que es proposa la modificació dels horaris de les convocatòries, quedant de la
següent manera:
1a Convocatòria: 14’15
2a Convocatòria: 15’15
Atès que el que disposen l’article 22.2.b) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, modificada per la
llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local;
article 52.2.b. del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refòs
de la llei municipal i de règim local de Catalunya, l'article 38 c) del RD 2568/86, de 28
de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, i reglamentació concordant.
Atès que l’article 134 del RD 2568/86, de 28 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Aquesta Alcaldia Presidència, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels
següents,
ACORDS
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Primer.- MODIFICAR el punt 10 del dictamen aprovat pel Ple de la Corporació en
sessió que va tenir lloc el dia 27 de juny de 2003, que acordava la constitució dels
grups municipals, nombre, àmbit material i integració de les comissions municipals, el
règim de sessions dels òrgans decisoris col.legiats i la designació dels representants
municipals que han d’integrar-se en diferents fundacions, entitats, empreses,
mancomunitats i altres òrgans, en el sentit d’incloure els representants següents:
XARXA LOCAL PELS NOUS USOS DEL TEMPS
Titular:
Substituta:

Sra. Núria Sensat i Borràs
Sra. Laura Castany i Figuera

Segon.- MODIFICAR l’horari de les convocatòries de la Comissió Informativa de
Serveis a les Persones de la forma següent:
1a Convocatòria: 14’15
2a Convocatòria: 15’15
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a les persones afectades, als efectes de la seva
acceptació.
Quart.- PUBLICAR aquest dictamen en el Butlletí Oficial de la Província, en
compliment i als efectes d'allò disposat a l’article 44.2 del ROF, en concordança amb
l'article 13.3 de la llei 30/92, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu comú.
Com que no es produeix debat sobre aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament
a votació i s'aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 4 GMERC, 1 GMICV-EA) i 9
abstencions ( 7 GMCiU i 2 GMPPC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut
que ha quedat reproduït.
3.2

REGIDORIA DELEGADA D’ADMINISTRACIO

L'alcalde disposa la lectura conjunta dels dictàmens compresos en els punts 3.2.1 i
3.2.2, la qual cosa és acceptada per assentiment dels presents.
3.2.1

MODIFICAR LA PLANTILLA DE PERSONAL D'AQUEST AJUNTAMENT PER
A L'ANY 2005.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Administració, de 6
d'octubre de 2005 que, transcrit diu el següent:
"El Ple de la Corporació Municipal, en sessió celebrada el dia 1 de desembre de 2004,
va aprovar la Plantilla de Personal d’aquest Ajuntament per a l’any 2005.
Atesa la petició de modificació de plantilla realitzada des de l’Àrea de Serveis a les
persones en la que es demana la creació de diferents places per tal de poder posar en
funcionament
el nou servei de suport a les famílies i l’oficina municipal
d’escolarització, la realització del projecte pilot per conciliar la realitat de l’escola amb
el món de treball, en l’àmbit de l’educació. També cal dotar al Conservatori d’un
professor que realitzi les funcions de director de l’orquestra. Igualment, i donat l’elevat
índex d’ocupació dels equipaments esportius municipals, cal vetllar pel manteniment,
control i vigilància dels mateixos.
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Vist el que disposen, l’article 126 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refós en matèria de Règim Local i l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
que preveu que la Plantilla es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del
pressupost durant l’any de la seva vigència, per respondre a l’establiment de nous
serveis, per l’ampliació, supressió o millora dels existents que no admetin demora per
l’exercici següent, com també si respon a criteris d’organització administrativa interna.
Per tot això, el tinent d’alcalde d’Administració, proposa al Ple de la Corporació,
l’adopció dels següents
ACORDS
1.- Modificar la plantilla de personal d’aquest Ajuntament per a l’any 2005, aprovada
per acord plenari de data 1 de desembre de 2004, en el sentit de crear les places
següents:
A) PLACES A DESENVOLUPAR PER FUNCIONARIS/ES DE CARRERA
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
Subescala Auxiliar
plaça: Auxiliar d’Administració General
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Subescala Serveis Especials
classe: Comeses Especials Superiors
plaça: Tècnic/a Superior Educació
B) PLACES A DESENVOLUPAR PER PERSONAL LABORAL
PERSONAL TÈCNIC SUPERIOR
plaça: Professor Superior – Director Orquestra del Conservatori
PERSONAL D’OFICIS
plaça Auxiliar Tècnic/a
2.- Publicar aquesta modificació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
3.- Trametre a la vegada còpies a l’Administració de l’Estat i al Departament de
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya."
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3.2.2

MODIFICAR LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL
FUNCIONARI I LABORAL, APROVADA PEL PLE EN SESSIÓ DEL DIA 17 DE
GENER DE 2005.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Administració, de 10
d'octubre de 2005 que, transcrit, diu el següent:
"Atès que pel Ple de la Corporació de data 17 de gener de 2005 es va aprovar la
relació de llocs de treball del personal funcionari i la relació de llocs de treball del
personal laboral i taula salarial, corresponents a l’any 2005.
Ateses les propostes efectuades pel cap dels Serveis del Territori, la cap del servei de
Sistemes d’Informació i el cap del Gabinet d’Alcaldia, en el sentit de modificar el tipus
de jornada assignat a uns llocs de treball en el cas dels dos primers serveis, i modificar
la valoració d’un lloc de treball en el cas de la proposta d’Alcaldia.
Atès l’informe favorable i les valoracions realitzades pel Comitè Tècnic de Valoració,
en data 12 de setembre de 2005.
El tinent d’alcalde, regidor delegat d’Administració proposa al Ple de la Corporació
Municipal l’adopció dels següents
ACORDS
1.- Modificar la Relació de Llocs de Treball del personal funcionari aprovada per acord
plenari de data 17 de gener de 2005, en el sentit de modificar el tipus de jornada i
valoració dels llocs de treball següents:
1.1 MODIFICAR EL TIPUS DE JORNADA

CODI
LLOC

FORMA
COMPLE
VINCU TIPUS REQU
DE
MENT
DENOMINACIÓ DEL LACIÓ JORN ISITS PROVIS NIVEL ESPECÍFI
LLOC
PLAÇA ADA (Grup)
IÓ
L CD C 2005

CAP D'UNITAT
D'INFORMACIÓ I
FB21099 B2 DOCUMENTACIÓ
B3
B4
B5

F

JP2

B

C.E.

21
23
25
26

11.784,69
11.801,47
11.818,27
11.836,35

1.2 MODIFICAR LA VALORACIÓ DEL LLOC

CODI
LLOC

FORMA
COMPLE
VINCU TIPUS REQU
DE
MENT
DENOMINACIÓ DEL LACIÓ JORN ISITS PROVIS NIVEL ESPECÍFI
LLOC
PLAÇA ADA (Grup)
IÓ
L CD C 2005

CONDUCTOR
FD16044 D3 D'ALCALDIA
D4
D5

F

J.P.D1

D

LLD

16
17
18

16.134,44
16.134,44
16.134,44
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2.- Modificar la Relació de Llocs de Treball del personal laboral i taula salarial
aprovada per acord plenari de data 17 de gener de 2005, en el sentit de modificar el
tipus de jornada del lloc de treball següent:

CODI
LLOC

LB19056 B1
B2
B2.1
B3
B4
B5

DENOMINACIÓ
DEL LLOC
TÈCNIC/A GRAU
MITJÀ EN
INFORMÀTICA DE
GESTIÓ

COMPLE
SALARI MENT
JORNAD TIPUS
VINCU TIPUS REQU NIVEL A
DE
LACIÓ JORN ISITS L DEL ORDINÀR JORNAD
PLAÇA ADA (Grup) LLOC IA 2005 A 2005

L

J.P2

B

19
21
22
23
25
26

21.169,93
21.835,59
22.268,46
22.702,34
23.569,21
24.503,50

3.024,27
3.024,27
3.024,27
3.024,27
3.024,27
3.024,27

3.- Les persones ja adscrites als esmentats llocs de treball veuran modificades les
seves retribucions com a conseqüència de l’aprovació d’aquests acords, i els seran
aplicades amb efectes d’1 de novembre d’enguany."

El senyor Irujo i Fatuarte diu que el dictamen fa referència, per una banda, a les
modificacions en la plantilla de personal en el sentit de la creació de 4 places noves com
a conseqüència dels nous serveis de suport a les famílies, l'oficina municipal
d'escolarització i la realització d'un projecte pilot per conciliar la realitat de l'escola amb el
món del treball, que es posaran en funcionament el proper curs des de Serveis a les
Persones. Per tant, la creació d'aquests nous serveis en l'àmbit educatiu aconsellen la
creació de la plaça de tècnic superior en educació.
Així mateix, s'ha aprofitat per dotar l'Escola Municipal de Música amb la plaça de director
d'orquestra. Es tracta d'una plaça que té una dedicació de poques hores per setmana
però es considera que el Conservatori es mereix aquesta plaça ja que una escola
d'aquestes característiques s'ha de dotar dels elements per tal que algun dia es pugui
disposar d'una orquestra a la ciutat de Manresa.
També es proposa la creació d'una plaça d'auxiliar d'administració general amb destí a
l'Àrea de Serveis a les Persones i una plaça de Tècnic d'equipaments esportius degut a
l'elevat índex d'ocupació dels equipaments esportius de la ciutat que fa que els nivells de
control i vigilància que requereixen no es puguin afrontar amb la plantilla de què es
disposa actualment.
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Per altra banda, el dictamen proposa una modificació de la relació dels llocs de treball
que comporta l'ampliació de jornada de dos llocs de treball: el cap d'Unitat d'Informació i
Documentació, és a dir, el que en llenguatge col·loquial s'anomena "el Taulell
d'informació del Servei d'Urbanisme"; i la tècnica de grau mitjà d'Informàtica de gestió per
a tots els aplicatius nous que s'estan posant en marxa a l'Ajuntament. Per tant, aquests
llocs de treball serien de 40 hores setmanals.
Finalment l'adequació del lloc de treball de conductor d'Alcaldia. Aquest lloc de treball
estava afectat per una valoració antiga que no tenia en compte les noves tasques que
avui en dia ha de realitzar, que no són només les de conductor, sinó també les d'escorta i
altres de suport tècnic a l'alcalde, a regidors o persones que estiguin en aquell moment
en el vehicle, i això comporta una variació en el seu complement específic.
L'alcalde sotmet a votació els dictàmens 3.2.1 i 3.2.2 i s'aproven per 13 vots afirmatius (8
GMS, 4 GMERC i 1 GMICV-EA) i 9 abstencions (7 GMCiU i 2 GMPPC) i, per tant,
esdevenen acords plenaris amb els continguts que han estat reproduïts.
3.3.

REGIDORIA DELEGADA DE SEGURETAT CIUTADANA

3.3.1

APROVAR INICIALMENT LA PRIMERA MODIFICACIÓ I EL TEXT REFÓS DE
L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ I MOBILITAT.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Seguretat Ciutadana, de
5 d'octubre de 2005 que, transcrit diu el següent:
" Fets:
1. El Ple de l’Ajuntament de Manresa aprovà inicialment, el dia 18 d’octubre de 2004,
l’Ordenança de Circulació i Mobilitat de l’Ajuntament de Manresa, la qual quedà
aprovada definitivament de forma automàtica amb efectes des del dia 22 de
desembre de 2004.
2. El Ple de l’Ajuntament de Manresa acordà, el dia 19 de setembre de 2004, la
formació de l’avantprojecte del text de la modificació de l’Ordenança Municipal de
Circulació i Mobilitat, a fi d’adequar-la a la Llei 17/2005, de 19 de juliol, per la qual
es regula el carnet el permís i llicència de conducció per punts i es modifica el text
articulat de la llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial i
designà, així mateix, una comissió per a la seva redacció.
3. La comissió redactora, en una reunió mantinguda el dia 29 de setembre passat, va
proposar diverses modificacions en el text de l’ordenança actualment vigent.
4. Vist l’informe emès per la cap de secció de seguretat ciutadana i protecció civil, en
el qual es recullen les propostes formulades per la Comissió redactora del text de
la Modificació de l’Ordenança municipal de circulació i mobilitat i s’informen
favorablement.
5. Vist l’informe emès pel cap de secció de serveis jurídics i assessorament, en el
sentit que les propostes de la comissió s'adeqüen a dret i recullen les exigències
de la Llei 17/2005, de 19 de juliol, per la qual es regula el carnet el permís i
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llicència de conducció per punts i es modifica el text articulat de la llei sobre trànsit,
circulació de vehicles de motor i seguretat vial.
Fonaments de dret:
1.

La Llei 17/2005, de 19 de juliol, per la qual es regula el carnet el permís i
llicència de conducció per punts i es modifica el text articulat de la llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial, comporta
modificacions, entre d’altres, en el text del vigent RD 13/1992, de 17 de
gener, Reglament General de Circulació i en l’Ordenança municipal de
circulació i mobilitat.

2.

L’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local; l’art. 70.2 de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la
modernització del Govern Local; l’art. 56 del RD legislatiu 781/1986, de 18
d’abril, del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local; art. 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de Text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya i els arts. 60 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
de les entitats locals estableixen que les ordenances i reglaments municipals
s’aprovaran inicialment pel ple i se sotmetran a informació pública per un
termini mínim de trenta dies, amb audiència als interessats per tal que puguin
presentar reclamacions i suggeriments.

3.

El regidor delegat de seguretat ciutadana proposa al ple de la Corporació,
previ informe de la Comissió Informativa i de Control de Presidència i Serveis
Centrals, que s’adoptin els següents

ACORDS:
Primer. APROVAR INICIALMENT la primera modificació de l’Ordenança municipal
de circulació i mobilitat, la qual afecta els articles 36, 43 i annex, i preveu la
incorporació de dues disposicions addicionals.
Segon. APROVAR el text refós de l’ordenança municipal de circulació i mobilitat que
inclou les modificacions i incorporacions aprovades en el punt anterior.
Tercer. PUBLICAR íntegrament del text refós de l’ordenança municipal de circulació i
mobilitat aprovada en l’acord anterior en el Butlletí Oficial de la Província, així
com realitzar la resta d’anuncis, segons el que disposa l’art. 66.1 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals.
Quart. FACULTAR l’Alcalde-president per a la signatura de tota la documentació
necessària per a l’execució dels acords derivats d’aquest expedient."
Tot seguit, el secretari dóna compte de l'esmena signada per l'alcalde, de 17 d'octubre
de 2005, que transcrita diu el següent:
" Mitjançant dictamen aprovat per la Comissió Informativa i de Control de la
Presidència i Serveis Centrals en data 10 d’octubre de 2005, a proposta del regidor
delegat de Seguretat Ciutadana, s’acordà aprovar el dictamen que té per objecte
l’aprovació inicial de la primera modificació de l’Ordenança Municipal de circulació i
mobilitat, així com l’aprovació del seu text refós.
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Tot i això, en aquests moments no es dóna la urgència necessària per aprovar un text
refós que inclogui la modificació proposada, de manera que resulta convenient tramitar
en primer lloc la modificació puntual, d’acord amb la normativa que regula el
procediment seguir i ,en concret, l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local; l’art. 70.2 de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de
mesures per a la modernització del Govern Local; l’art. 56 del RD legislatiu 781/1986,
de 18 d’abril, del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local;
art. 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de Text refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya i els arts. 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny,
que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.
L’article 97.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, disposa que les
propostes de modificació d’un dictamen o proposició s’anomenaran esmenes i poden
presentar-se abans d’iniciar-se la deliberació de l’assumpte, i l’article 53.e) del
Reglament Orgànic Municipal disposa que les esmenes constaran de fonaments i de la
resolució que es proposa.
És per això que proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
ACORD ÚNIC.- Deixar sense efecte el punt segon del dictamen aprovat per la
Comissió Informativa i de Control de la Presidència i Serveis Centrals en data 10
d’octubre de 2005 i donar una nova redacció a l’apartat tercer de la forma següent:
On deia: “PUBLICAR íntegrament del text refós de l’ordenança municipal de
circulació i mobilitat aprovada en l’acord anterior en el Butlletí Oficial de la
Província, així com realitzar la resta d’anuncis, segons el que disposa l’art. 66.1
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals”
Ha de dir: “PUBLICAR la primera modificació de l’Ordenança Municipal de
circulació i mobilitat aprovada en l’acord anterior en el Butlletí Oficial de la
Província, així com realitzar la resta d’anuncis, segons el que disposa l’art. 66.1
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals”.
Com que no es produeix debat sobre aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament
a votació, i s'aprova per unanimitat dels 22 membres presents i, per tant, es declara
acordat:
"Primer. APROVAR INICIALMENT la primera modificació de l’Ordenança municipal
de circulació i mobilitat, la qual afecta els articles 36, 43 i annex, i preveu la
incorporació de dues disposicions addicionals.
Segon. PUBLICAR la primera modificació de l’Ordenança Municipal de circulació i
mobilitat aprovada en l’acord anterior en el Butlletí Oficial de la Província, així com
realitzar la resta d’anuncis, segons el que disposa l’art. 66.1 del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
Tercer. FACULTAR l’Alcalde-president per a la signatura de tota la documentació
necessària per a l’execució dels acords derivats d’aquest expedient."

4.

ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI
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4.1

REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME

4.1.1

APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ
GENERAL. PARC TECNOLÒGIC DEL BAGES.

PUNTUAL

DEL

PLA

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 5
d'octubre de 2005 que, transcrit, diu el següent:
" En sessió plenària 17 de maig de 2005 fou aprovat el conveni urbanístic pel
desenvolupament del Parc Tecnològic del Bages, entre l’Ajuntament de Manresa i
Projectes Territorials del Bages, SA, que fou finalment signat en data 13 de juny de 2005.
En el pacte segon del conveni s’estipulà que l’Ajuntament de Manresa redactaria i
tramitaria la modificació puntual del Pla General per tal d’ajustar els usos actuals de
l’àmbit que s’indicà en el mateix conveni, als propis d’un parc tecnològic.
En desenvolupament de l’esmentat conveni, mitjançant dictamen aprovat pel Ple de la
Corporació en data 18 de juliol de 2005 fou iniciada l’exposició pública dels treballs
constitutius de l’avanç de planejament de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL. PARC TECNOLÒGIC DEL BAGES, redactat pels serveis tècnics de
planejament, a l’empara de l’article 8.1 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme.
L’expedient amb els treballs previs ha estat sotmès a informació pública durant el
termini d’un mes, prèvia publicació de l’anunci en el diari El Periódico de Catalunya de
1 d’agost de 2005, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 193, de 13
d’agost de 2005, a més del diari de difusió local Regió7, de 27 d’agost d’enguany, i el
taulell d’edictes.
No consta que durant l’exposició dels treballs, s’hagi presentat cap al·legació o
suggeriment.
Els serveis tècnics d’Urbanisme d’aquest Ajuntament han redactat el document tècnic
de modificació puntual del Pla General al qual es refereix aquest dictamen, en el qual
es defineixen com a objectius de la modificació, a més de donar compliment a aquell
conveni urbanístic: la necessitat de dinamitzar el sector industrial del sistema urbà que
formen Manresa i les poblacions del Pla de Bages, frenant el fenomen de la
deslocalització; al mateix temps, atraure la instal·lació d’empreses destinades a la
recerca, desenvolupament i innovació; així mateix, contribuir en la constitució d’una
reserva d’espais lliures situats entre Manresa i Sant Fruitós de Bages, amb el doble
objectiu de permetre l’ampliació del Parc de l’Agulla com un actiu de les activitats de
lleure del Pla de Bages i possibilitar la formació d’un corredor d’espais lliures entre les
àmplies àrees de regadiu del Poal i Viladordis; i finalment obtenir una contraprestació
de preservació d’aproximadament 25 hectàrees d’espais lliures. Els objectius
justifiquen sobradament la conveniència i oportunitat de la modificació en relació amb
els interessos públics i privats, com exigeix l’article 94 del Text refós de la Llei
d’Urbanisme.
El document també inclou el text del conveni urbanístic signat en data 13 de juny de
2003.
La procedència i tramitació de la modificació puntual del Pla general ha d’ajustar-se als
articles 94 i 83 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut dels quals, correspon a l’Ajuntament adoptar
l’acord d’aprovació inicial i, seguidament s’haurà sotmetre l’expedient a informació
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pública pel termini d’un mes, a l’efecte puguin formular-se al·legacions i, si s’escau,
sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials. En
el present cas, atenent l’àmbit afectat per la modificació i els seus objectius, és
procedent demanar informe a la Direcció General de Carreteres, al Departament de
Medi Ambient i Habitatge, i a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Per altra
banda, de conformitat amb l’apartat 7è de l’article 83 Text refós de la Llei d’Urbanisme,
s’ha d’atorgar audiència per un mes als Ajuntaments dels municipis veïns que
circumden la banda Nord-est del terme municipal, que és on es dur a terme la
modificació puntual.
D’acord amb l’article 98.4 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, i article 8 del
Reglament que la desenvolupa parcialment, els conveni forma part de la documentació
que haurà de sotmetre’s a informació pública.
Vist el que disposa l’article 3 del Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, quant a la
convocatòria d’informació pública.
Atès que en virtut de l’article 22.2, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases del Règim Local, i article 52.2 c) 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, la competència per a l’aprovació inicial del planejament general correspon
al Ple.
Per tot l’exposat, la regidora delegada d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen
per la Comissió informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents:

ACORDS
1r. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL.
PARC TECNOLÒGIC DEL BAGES, redactat pels serveis tècnics municipals, de
conformitat amb allò que disposa l’article 83 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.
2n. EXPOSAR al públic la Modificació puntual aprovada inicialment, durant un termini
d’un mes, a comptar des del dia hàbil següent al de la publicació del darrer dels
anuncis corresponents, en el Butlletí Oficial de la Província, i en la premsa periòdica,
als efectes de presentació d’al·legacions, perquè així ho disposa l’article 83.4 del Text
refós de la Llei d’Urbanisme, i article 3 del Decret 283/2003, de 4 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme.
Publicar-ho també en els mitjans de comunicació local i en el taulell d’edictes d’aquest
Ajuntament.
3r. SOL·LICITAR informe al Departament de Medi Ambient i Habitatge, al
Departament de Política Territorial i Obres Públiques (Direcció General de Carreteres),
tots ells de la Generalitat de Catalunya, així com a Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya, en relació als aspectes de la seva competència, de conformitat amb allò
que prescriu l’article 83.5 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme.
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4rt ATORGAR TERMINI D’AUDIÈNCIA d’UN MES als municipis veïns de
SANTPEDOR, SANT FRUITÓS DE BAGES, SANT JOAN DE VILATORRADA, i EL
PONT DE VILOMARA I ROCAFORT, de conformitat amb l’article 83.7 del Decret
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme."
La senyora Mas i Pintó diu que la modificació fa referència al conveni que el Ple va
aprovar el 17 de maig de 2005, i desenvolupa el document que es va aprovar el 18 de
juliol que corresponia a l'avanç de planejament. Bàsicament, es tracta de la
modificació puntual d'una zona del nucli de Manresa, de 170.000 m² que té per
objectius possibilitar la implantació del Parc Tecnològic, fixar el tancament de la ciutat
més enllà de la Ronda i consolidar una àrea de lleure al voltant del Parc de l'Agulla ja
que el conveni esmentat anava lligat a la cessió d'uns terrenys, que bàsicament se
situaven en el terme municipal de Sant Fruitós. Fixar també una ordenació que suposi
la protecció de la connectivitat dels espais lliures territorials al voltant de l'Agulla, i
millorar l'accessibilitat per part de Manresa en els terrenys que se situen més enllà de
la Ronda.
El dictamen no planteja una modificació dels paràmetres quant a l'edificació ja que es
manté el percentatge de sòl públic del 70 % que fixa el Pla General vigent i
l'edificabilitat en un 0.4 m² de sostre per m² de sòl, sinó que el que preveu és un canvi
de la qualificació que possibiliti la implantació dels usos necessaris per desenvolupar
el Parc Tecnològic.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 22 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.1.2

RESOLDRE
L'AL.LEGACIÓ
PRESENTADA
I
APROVAR
PROVISIONALMENT EL PLA ESPECIAL CAMÍ DEL COLOMER.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 5
d'octubre de 2005 que, transcrit, diu el següent:
"Per Resolució d’alcaldia de data 3 de maig de 2005 fou aprovat inicialment el PLA
ESPECIAL CAMÍ DEL COLOMER, promogut per NECSO ENTRECANALES Y
CUBIERTAS, SA, a l’empara d’allò que disposa l’article 96 de la Llei 2/2002, de 14 de
març d’Urbanisme.
Aquest expedient ha estat exposat al públic durant el termini d’un mes, prèvia
publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 124, de 25 de maig de
2005, en el diari El Periódico de la mateixa data i en el diari Regió7, de 19 de maig de
2005, a més del taulell d’edictes. També s’han practicat les notificacions
individualitzades als propietaris de terrenys compresos dins l’àmbit del Pla especial, de
conformitat amb l’article 97.3 de la Llei d’Urbanisme.
En la resolució d’aprovació inicial es condicionà la provisional a la incorporació d’un
seguit de prescripcions per part del promotor.
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En data 16 de setembre de 2005 (RE 32.247) Ignasi Ruiz Mestres, en representació
de NECSO ENTRECANALES Y CUBIERTAS, SA presenta el document tècnic per a
l’aprovació provisional del Pla especial, sol·licitant una modificació respecte la
profunditat edificable. Aquesta modificació ha estat informada per l’arquitecte Cap de
Secció de Planejament i informació en la forma següent:
Al.legació 1
La única al.legació, presentada per IGNASI RUIZ MESTRES, en representació
de la societat NECSO ENTRECANALES Y CUBIERTAS S.A., exponia els
següents aspectes:
1. Que la profunditat edificable de 13 metres prevista inicialment per a l’edifici
situat a l’avda. de les Bases de Manresa per tal de donar continuïtat a l’edifci
existent, fa que l’aparcament no pugui funciona d’acord amb l’Ordenança
Municipal sobre aparcaments del 21 de de setembre del 1998. En aquest sentit,
proposen que el propi Pla especial defineixi una franja de 3’45 m d’ocupació
privada del subsòl de l’espai públic a fi efecte de poder garantir el compliment
de l’esmentada Ordenança.
En relació a aquesta al.legació, s’escau estimar aquest únic punt de l’al.legació
atès que el pla especial incorpora les següents contraprestacions que
beneficien tant la funcionalitat com l’executivitat de l’edifici destinat a habitatge
protegit:
a. Incorpora, en l’articulat de la Normativa del Pla especial, la necessitat de
què l’edifici de renda lliure situat al carrer Zamenhof garanteixi l’accés a
l’aparcament de l’edifici destinat a habitatge de protecció pública situat
també al mateix carrer. En aquest sentit, serà el projecte de reparcel.lació
qui establirà aquesta servitud de pas.
b. Que es fixa la responsabilitat del manteniment, per part dels propietaris de
l’immoble situat a l’avda. de les bases de Manresa, fins a la capa
d’impermeabilització (inclosa aquesta) de la franja d’aparcament situada en
subsòl de l’espai públic.

c. De l’avançament de càrregues urbanístiques corresponents al polígon 2 del
Pla parcial La Parada per tal de completar la urbanització del primer tram
del carrer Camí del Colomer fins a l’execució del bordó de la vorera
oposada.
Així mateix, en nou informe de 5 d’octubre de 2005, relatiu al document presentat pel
promotor, es conclou que les prescripcions imposades en l’acord d’aprovació inicial
han estat recollides en aquest nou document, a més de les determinacions gràfiques i
normatives referents a la seva petició, informada data 3 d’octubre de 2005, i es
proposa l’APROVACIÓ PROVISIONAL del projecte.
El document presentat per NECSO ENTRECANALES Y CUBIERTAS, SA es justifica
la procedència del Pla especial per la necessitat de modificar l’àmbit d’actuació UA7
ajustant-se als condicionants existents. Amb la nova delimitació del Polígon d’actuació
es defineix la ubicació de l’habitatge de protecció pública i habitatge concertat, d’acord
amb les determinacions contingudes a la Llei 10/2004, de 24 de desembre, que
modifica la Disposició transitòria Segona de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’Urbanisme
L’article 87.5 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, prescriu l’obligatorietat d’atorgar
l’aprovació provisional del Pla especial, un cop finalitzat el termini d’exposició pública
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de l’expedient, i de trametre’l a l’òrgan que n’hagi d’atorgar l’aprovació definitiva, que
en aquest cas és la Comissió d’Urbanisme de Barcelona.
Tractant-se d’un pla d’iniciativa privada, de conformitat amb allò disposat a l’article 101
del Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol),
correspondrà a l’òrgan que n’ha d’atorgar l’aprovació definitiva, supeditar-ne la seva
publicació i executivitat a l’assegurament de l’obligació d’urbanitzar mitjançant la
constitució d’una garantia per import del 12% del valor de les obres d’urbanització.
La competència per a l’aprovació provisional d’un instrument de planejament derivat
correspon al Ple de la Corporació, en virtut de l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Vist l'informe emès per la Tècnica d’Administració General.
La regidora delegada d'Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la Comissió
informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació
l'adopció del següent

ACORD

1r. ESTIMAR l’al·legació formulada per Ignasi Ruiz Mestres en nom i representació de
NECSO ENTRECANALES Y CUBIERTAS, SA, a l’aprovació inicial del PLA ESPECIAL
CAMÍ DEL COLOMER, en la forma que ha quedat recollida en l’informe emès pel Cap
de Secció de Planejament i Informació, transcrita en aquest Dictamen.
2n. APROVAR PROVISIONALMENT EL PLA ESPECIAL CAMÍ DEL COLOMER,
promogut per NECSO ENTRECANALES Y CUBIERTAS, SA, de conformitat amb els
articles 87.5 i 96 del Decret legislatiu 1/2002, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’Urbanisme
3r. TRAMETRE A LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE BARCELONA,
per quadruplicat exemplar, el Pla especial aprovat provisionalment en l’apartat anterior,
així com una còpia completa de l’expedient administratiu tramitat, als efectes de la
seva aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 87.5 del Decret legislatiu
1/2002, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme".
La senyora Mas i Pintó diu que el dictamen fa referència a l'aprovació provisional
d'un Pla especial que té per objectiu la redefinició volumètrica de les edificacions que
se situen dins d'una delimitació d'unitat d'actuació que el Pla General definia just a les
Bases de Manresa cantonada Camí del Colomer. L'esmentat Camí del Colomer és un
carrer que encara està per urbanitzar, i el Pla General el que preveia era el tancament
de l'illa seguint l'alineació d'aquest carrer que encara cal urbanitzar. Però degut a
diferents preexistències es va recomanar, primer, un replanteig de l'àmbit, per tal
d'excloure una edificació que ja estava inclosa i, segon, una redefinició volumètrica de
tal manera que la nova edificació s'ajustés al màxim a les preexistències i, per tant,
quedessin integrades volumètricament amb els edificis que actualment se situen a les
Bases de Manresa.
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El Pla Especial fixa l'ordenació d'una superfície d'un àmbit de 4530 m² i suposa
l'adquisició d'un sòl públic del 58% que, bàsicament, va destinat a viari en el Camí del
Colomer i també una zona verda que se situa estratègicament en la confluència de les
dues edificacions.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 22 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

4.1.3

RESOLDRE
LES
AL.LEGACIONS
PRESENTADES
I
APROVAR
PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL.
PARC DEL CARDENER, ENTRE EL PONT VELL I LA RIERA DE
RAJADELL.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 7
d'octubre de 2005 que, transcrit, diu el següent:
"El Ple la Corporació, en sessió de data 20 de desembre de 2004 va adoptar l’acord
aprovant INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL PARC DEL
CARDENER, ENTRE EL PONT VELL I LA RIERA DE RAJADELL, redactat per l’equip
format per Jordi Nebot Roca i Teresa Galí Izard, de conformitat amb allò que disposa
l’article 83 de la Llei 2/2002 de 14 de març, d’Urbanisme.
En compliment de l’esmentat acord el dia 21 d’abril de 2005 es sol·licità informes al
Departament de Medi Ambient i Habitatge, al Departament de Política Territorial i
Obres Públiques (Direcció General de Carreteres) i a l’Agència Catalana de l’Aigua,
tots ells de la Generalitat de Catalunya. Tingueren entrada en els respectius
organismes el mateix dia 21 d’abril de 2005.
En data 30 de juny de 2005 va tenir entrada escrit de l’Agència Catalana de l’Aigua
sol·licitant més informació, la qual va ser rebuda per l’indicat organisme el 28 i 29 de
juliol de 2005. El 7 d’octubre de 2005 informa favorablement la proposta de
modificació.
Respecte les sol·licituds d’informe al Departament de Política Territorial i Obres
Publiques i al Departament de Medi Ambient, fins al dia d’avui, no s’ha rebut cap
resposta.
El Document aprovat inicialment, ha estat sotmès a informació pública durant el
termini d’un mes, previ anunci publicat en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 25 de 29 de gener de 2005, així com
en el diari El Periódico, de 7 de gener de 2005, i en el diari Regió 7, de 15 de gener de
2005. Al document inicial, s’han presentat els següents escrits amb al·legacions o
suggeriments.
Núm.
1
2
3

RE
8149
7340
8472

Data
Al·legant
24/02/05 Ramon Sarri Serra
17/02/05 Adolfo Boniquet Badrena
25/02/05 Lluís Matamala Ribó

4

8806

28/02/05 Lluís Rius Fernàndez de

Representació
MECÀNICA SAFOR
AAVV Sant Pau
Propietaris FÂBRICA ELS
POLVORERS
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5
6
7
8
9

8838
9566
9636
17857
2592

28/02/05
03/03/05
04/03/05
28/04/05
16/06/05

Roces
Josep Serra Sangrà
Michael Udo Weller
Jordi Sala Vila
Joan Pascuets Vilalta
Francesc Simats i Vila

COSTA CALA FIGUERA, SL
SALA RICART, SL

En resposta a aquestes al·legacions el Cap de la Secció de Planejament i Informació ha
emès en data 23 de setembre de 2005 l’informe analitzant cadascuna de les peticions,
tan les que s’han formulat dintre el termini d’informació pública com un cop conlòs aquest.
En l’informe es proposa l’estimació parcial de les al·legacions números 3a, 4a, 6a, 7a i la
desestimació total de les al·legacions 1a, 2a, 5a, 8a i 9a.
L’article 94.1 de la Llei 2/2002, de 14 de març d’Urbanisme disposa que “les
modificacions d’una figura de planejament urbanístic se subjecten a les mateixes
disposicions que en regeixen la formació”.
Tractant-se d'una modificació puntual del planejament general vigent en el municipi, el
procediment aplicable és el contingut a l’article 83.1 de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’Urbanisme, i l’aprovació provisional correspon a l’Ajuntament afectat.
En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, la competència per a l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels
plans i altres instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística correspon al
Ple.
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. ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions presentades pel senyor Lluís Matamala
Ribó, en representació de la propietat de la FABRICA ELS POLVORERS, LLUÍS RIUS
FERNÀNDEZ DE ROCES, Michael Udo Weller, en representació de la societat
COSTA CALA FIGUERA, JORDI SALA I VILA, en nom propi i en representació de la
societat SALA RICARD SL i ANTONI JORDI SALA I GARRIDO, en la forma i d’acord
amb els criteris i les argumentacions exposades pels serveis tècnics municipals en el
seu informe de 23 de setembre de 2005 que s’adjunta a aquest dictamen i que es
trametrà de forma íntegra als interessats, en la part referent a les seves al·legacions.
2n. DESESTIMAR les al·legacions presentades pel senyor Ramon Sarri Serra en nom
de MECÀNICA SAFOR SL, Adolfo Boniquet Badrena en representació de l’AVV SANT
PAU, JOSEP SERRA SANGRÀ, JOAN PASCUETS VILALTA i per FRANCESC
SIMATS I VILA pels motius i argumentacions exposades pels serveis tècnics
municipals en el seu informe de 23 de setembre de 2005 que s’adjunta a aquest
dictamen i que es trametrà de forma íntegra als interessats, en la part referent a les
seves al·legacions.
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3r. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL. PARC DEL CARDENER, ENTRE EL PONT VELL I LA RIERA DE
RAJADELL, redactat per l’equip format per Jordi Nebot Roca i Teresa Galí Izard amb
la modificació derivada de les estimacions de les al·legacions i suggeriments indicats,
de conformitat amb allò que disposa l’article 83.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme
(Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol).
4rt. TRAMETRE A LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE BARCELONA,
per quadruplicat exemplar, la modificació del Pla General aprovada provisionalment en
l’apartat anterior, així com una còpia completa de l’expedient administratiu tramitat, als
efectes de la seva aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 78.a) en
relació amb l’article 77 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2005,
de 26 de juliol)."
........................................................................................................................................................

"Expedient

PGM Parc del Cardener

Al.legacions

1. RAMON SARRI I SERRA, en representació de la societat
SAFOR SL

MECÀNICA

(reg. 8149, del 24 de febrer del 2005)
2. ADOLFO BONIQUET BADRENA, en representació de l’A.V.V. de
Sant Pau
(reg. 7340, del 17 de febrer del 2005)
3. LLUÍS MATAMALA I RIBÓ, en representació de la propietat de la Fàbrica
dels Polvorers
(reg. 8472 del 25 de febrer del 2005)
4. LLUÍS RIUS FERNÁNDEZ DE ROCES
(reg. 8806 del 28 de febrer del 2005)
5. JOSÉ SERRA I SANGRÀ
(reg. 8838 del 28 de febrer del 2005)(
6. MICHAEL UDO WELLER, en representació de la societat COSTA CALA
FIGUERA SL
(reg. 9566 del 3 de març del 2005, enviat per correu certificat el 28 de febrer)
7. JORDI SALA I VILA, en nom propi i en representació de la societat SALA
RICART SL I ANTONI JORDI SALA I GARRIDO en nom propi
(reg. 9636 del 4 de març del 2005)
8. JOAN PASCUETS I VILALTA
(reg. 17857, del 28 d’abril del 2005)
9. FRANCESC SIMATS I VILA
(reg. 25292 del 16 de juny del 2005)
.........................................................................................................................................................
INFORME D’AL.LEGACIONS
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El 20 de desembre del 2004, s’aprovà inicialment la Modificació puntual del Pla general Parc
del Cardener. Fins a la finalització del període d’exposició pública el 29 de febrer del 2005 es
varen presentar cinc al.legacions. Així mateix, fora del període d’exposició pública, es varen
presentar tres al.legacions més.
Al.legació 1
La primera al.legació, presentada per RAMON SARRI I SERRA, en representació de
societat MECÀNICA SAFOR SL, exposava els següents aspectes:

la

1. Que les actuacions d’urbanització previstes es situen dins de la seva propietat.
2. Que arran de la construcció fa dos anys de la xarxa d’evacuació d’aigües residuals dels
habitatges existents, es va pactar amb l’Ajuntament unes compensacions pel dret de pas
que encara no s’han produït.
3. Que l’Ajuntament va executar una zona de jocs infantils dintre de la seva propietat
comprometent-se a compensacions que encara no s’han produït tampoc.
4. Que es va executar el col.lector d’aigües residuals dintre de la seva propietat sense tenir
tampoc el consentiment de la propietat.
En aquest sentit, l’al.legant demanava els següents aspectes:
1. Signar un conveni per a l’ocupació municipal de les zones de la seva propietat.
2. Incrementar el sostre i el volum edificables.
3. Augmentar les condicions d’ús.
En relació als punts 1, 2 i 3 dels aspectes exposats i dels punt 1 de la sol.licitud, s’escau
informar que aquests són aspectes que no són objecte de la present modificació puntual del Pla
general., i per tant, s’escau desestimar aquest punt de l’al.legació.
En relació als punts 2 i 3 de la sol.licitud, s’escau informar que un dels objectius de la
modificació és la d’establir el règim de sòls i qualificacions urbanístiques que siguin adequades
per permetre ordenar l’edificació existent Així doncs, la delimitació del Polígon d’actuació Els
Habitatges responia a la necessitat d’assegurar una forma de gestió adequada per a l’execució
de la urbanització dels espais lliures i obtenir les condicions de solar per als edificis existents,
no essent justificat, en aquest cas, ni un increment de sostre, ni de volum ni d’usos. Així mateix,
el nou document de la modificació puntual del Pla general Parc del Cardener canvia la forma de
gestió per urbanitzar l’àmbit Els Habitatges, preveient que l’execució s’efectuï mitjançant la
tramitació d’un projecte d’urbanització d’acord amb l’art. 70 del decret 1/2005 de Text refós de
la Llei d’Urbanisme. Així doncs, i d’acord amb l’anteriorment exposat, s’escau desestimar
aquests punts de l’al.legació.

Al.legació 2
La segona al.legació, presentada per ADOLFO BONIQUET BADRENA, en representació de
l’A.V.V. de Sant Pau, exposaven els següents aspectes:
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1. Que no es grafien les clavegueres que es feren noves l’any 2000 i que per tant, s’està
estimant una modificació d’una obra que va suposar, en el seu moment, un cost per als
veïns.
2. Que en els plànols no figura la conservació del parc infantil existent
3. Que amb la desaparició de l’aparcament de la Fàbrica Blanca, utilitzada també com a lloc
de maniobres dels camions, l’espai restant no és suficient per aparcar-hi tots els veïns
alhora que els trailers hauran de maniobrar a l’espai públic amb el perill que això comporta.
4. Que el rebaix dels terrenys per les obres podria afectar les edificacions.
5. Que els sembla desorbitada la càrrega econòmica que hauran de suportar.
En relació al punt núm. 1, s’escau informar que en el present document d’obres bàsiques
d’urbanització incorporat a la modificació s’hi incorpora la claveguera de referència sense que
se’n prevegi el seu enderroc. Cal aclarir, que en el plànol OBA 6.1 xarxa de sanejament
corresponent al projecte d’obres bàsiques, sols queden grafiades les noves xarxes de
clavegueram i la xarxa principal actual. Així doncs, i d’acord amb l’anteriorment exposat,
s’escau desestimar aquest punt de l’al.legació.
En relació al punt núms. 2 i 3, s’escau informar que correspon al projecte d’obres
complementaries i/o el projecte d’urbanització definir les característiques finals de la
urbanització i de tot el seu mobiliari. En aquest sentit, s’escau desestimar aquest punt de
l’al.legació.
En relació al punt núm. 4, s’escau informar que les obres bàsiques d’urbanització preveuen les
mesures que garanteixen la seguretat en l’execució de la urbanització i per tant, s’escau
desestimar aquest punt de l’al.legació.
En relació al punt núm. 5, s’escau informar que la repercussió urbanística de les obres
d’urbanització, descrites i detallades en el projecte d’obres bàsiques , són assumibles i que
serà el corresponent projecte d’urbanització complementari que determinarà, amb exactitud, la
càrrega urbanística final. En aquest sentit, doncs, s’escau desestimar aquest punt de
l’al.legació.

Al.legació 3
La segona al.legació, presentada per LLUÍS MATAMALA I RIBÓ, en representació de
Propietat dels Polvorers, exposava els següents aspectes:

la

1. Que la palanca sobre el riu Cardener formaria part d’una infrastructura general que grava
en excés als propietaris del sector. En aquest sentit, es demana que sigui l’Administració
qui se’n faci càrrec amb participació dels propietaris del sector.
2. Que s’inclogui l’ús Sanitari-assistencial per poder-hi ubicar una residència de la 3ª edat.
3. Que els volums aprofitables de les edificacions existents que es contempla que siguin
enderrocats o que poguessin ser-ho, siguin traslladats a la pròpia fàbrica a fi efecte
d’ampliar la part nord d’aquesta.
4. Que es prevegin els actuals camins i entrades d’accés als edificis i fàbriques i que aquests
siguin grafiats en els plànols.
En relació al punt 1, s’escau informar que la passera sobre el riu Cardener, prevista en el marc
de les obres d’urbanització a efectuar a càrrec del polígon d’actuació La Farinera, a banda
d’assegurar la connectivitat peatonal entre els dos costats del riu Cardener, incorpora la
canalització d’evacuació de les aigües residuals del polígon així com la xarxa a alta pressió
d’abastament d’aigua. Així doncs, atès que aquesta passarela incorpora infrastructures de
serveis necessaris per a l’execució del propi polígon d’actuació, atès que s’ajusta l’amplada de
la passera per controlar-ne el cost i atès que d’acord amb l’estudi econòmic i financer, la
repercussió urbanística és assumible per al sector, s’escau desestimar aquest punt de
l’al.legació.
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En relació al punt núm. 2, s’escau estimar aquest punt de l’al.legació i incorporar l’ús Sanitariassistencial com a ús admès per a la nova clau urbanística 2.3 Zona Industrial del Cardener.
En relació al punt núm. 3, s’estima aquest punt de l’al.legació, incorporant per al polígon
d’actuació La Farinera, la definició d’aquelles edificacions que poder ésser substituïdes per
reubicar-ne el sostre un altre punt del polígon, sempre que no s’incrementi ni el sostre ni el
volum globals.
En relació al punt núm. 4, s’escau informar que correspon al projecte d’obres complementaries
definir la ubicació exacte dels accessos a les finques privades i per tant, s’escau desestimar
aquest punt de l’al.legació.
Al.legació 4
La tercera al.legació, presentada per LLUÍS FERNÁNDEZ DE ROCES, feia referència als
aspectes següents:
1. Que la passera sobre el riu Cardener té un fi de servei a la col.lectivitat que justifica que
sigui l’Administració Local qui es faci càrrec de la seva construcció, garantint així el
repartiment equitatiu dels beneficis i les càrregues del planejament urbanístic.
2. Que es revisin els criteris per fixar la línia d’inundabilitat en el sentit de tenir present
l’esglaonament de la llera del riu o bé es deixi de computar el sostre afectat per aquest risc
d’inundabilitat.
3. Suggereixen que en lloc d’obligar a la instal.lació d’una estació depuradora per a cada
parcel.la com sembla que les suggereix el text de la memòria, es parli genèricament de
l’obligació de depurar les aigües del polígon, deixant que sigui el projecte executiu qui
concreti el model i la obligació de l’estació.
4. Que atès la limitació d’usos que afecta a les plantes inundable d’acord amb l’estudi
d’inundabilitat, que la pròpia modificació puntual estableixi un criteri de ponderació atès que
aquest sostre no es pot computar com a benefici del planejament en la mateixa proporció
que la resta de sostres no inclosos en aquesta delimitació d’inundabilitat del T-500. Així
mateix, si fos necessari, que es possibiliti un increment del sostre per compensar aquesta
diferència de valor.
En relació al punt 1, s’escau informar que la passera sobre el riu Cardener, prevista en el marc
de les obres d’urbanització a efectuar a càrrec del polígon d’actuació La Farinera, a banda
d’assegurar la connectivitat peatonal entre els dos costats del riu Cardener, incorpora la
canalització d’evacuació de les aigües residuals del polígon així com la xarxa a alta pressió
d’abastament d’aigua. Així doncs, atès que aquesta passarela incorpora infrastructures de
serveis necessaris per a l’execució del propi polígon d’actuació, atès que s’ajusta l’ampladade
la passera per controlar-ne el cost i atès que d’acord amb l’estudi econòmic i financer, la
repercussió urbanística és assumible per al sector, s’escau desestimar aquest punt de
l’al.legació.
En relació al punt núm. 2, s’escau informar que l’estudi d’inundabilitat l’ha elaborat l’enginyeria
Proser de forma independent establint les diferents corbes d’inundabilitat en funció als períodes
de retorn de 10, 100 i 500 anys, utilitzant el paràmetres de càlcul que reflecteixen les
condicions actuals del riu Cardener al seu pas pel tram estudiat i d’acord amb la metodologia
que han considerat oportuna i adequada per efectuar l’estudi. Per altra banda, el present
document de la modificació i d’acord amb l’art. 60 Edificabilitat, considera aquesta possibilitat
de reubicar el sostre que per raons d’inundabilitat no pugui tenir usos. Així doncs, i d’acord amb
l’anteriorment exposat, s’escau estimar parcialment aquest punt de l’al.legació.
En relació al punt núm. 3, s’escau estimar aquest suggeriment. En aquest sentit, la modificació
puntual del Pla general incorporarà, per als polígons d’actuació de La Farinera i Fàbrica
Vermella i Blanca, la necessitat de justificar el compliment de les normatives vigents en matèria
d’abocaments d’aigües residuals a la xarxa pública de sanejament, i per tant, serà el projecte
d’execució de l’edificació o el projecte d’activitats que correspongui, qui determinarà la
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necessitat o no de la instal.lació d’una depuradora pròpia com a necessitat de l’activitat
prevista.
En relació al punt núm. 4, s’escau informar que correspondrà al projecte de reparcel.lació
determinar una possible ponderació del valor dels sostres inundables en relació als sostres no
inundables en base a la limitació d’usos que això signifiqui. Així mateix, i d’acord amb la
resposta al punt 2 de l’al.legació, es contempla la possibilitat re reubicar el sostre inundable en
un altre indret. En aquest sentit, doncs, s’escau estimar parcialment aquest punt de l’al.legació.
Al.legació 5
La quarta al.legació, presentada per JOSÉ SERRA I SANGRÀ, feia referència als aspectes
següents:
1. Que a l’article 12 preveu un aprofitament mig d’un 10% que creu que és molt baix i que
aquest hauria de ser com a mínim d’un 40% o 50%.
2. Que les parcel.les de protecció i limítrofes també siguin susceptibles a ésser edificades per
abaratir el cost de la Modificació i ajudar així als propietaris.
En relació al punt núm. 1, s’escau informar que l’aprofitament urbanístic a favor de
l’administració actuant l’estableix la corresponent llei d’urbanisme (Decret 1/2005 del 26 de juliol
de text refós de la Llei 10/2004), i que d’acord amb l’art. 43 de l’esmentada llei, aquest
aprofitament urbanístic, per a sòls urbans no consolidats, s’estableix la cessió gratuïta a
l’administració actuant del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector
subjectes a un polígon d’actuació urbanística que tinguin per objectiu alguna de les finalitats a
què fa referència l’art. 68.2.a de la mateixa llei d’urbanisme, com és en aquest cas. En aquest
sentit, doncs, s’escau desestimar aquest punt de l’al.legació.
En relació al punt núm. 2, s’escau informar que un dels objectius de la present modificació
puntual del Pla general és establir els instruments de gestió adequats per ordenar i regularitzar
les edificacions existents, limitant els polígons d’actuació a les edificacions existents i sols
necessaris per a la seva urbanització. En aquest sentit, s’escau desestimar aquest punt de
l’al.legació.
Al.legació 6
La cinquena al.legació, presentada per MICHAEL UDO WELLER, en representació de la
societat COSTA CALA FIGUERA, feia referència als aspectes següents:
1. Que la passera sobre el riu Cardener té un fi de servei a la col.lectivitat que justifica que
sigui l’Administració Local qui es faci càrrec de la seva construcció, garantint així el
repartiment equitatiu dels beneficis i les càrregues del planejament urbanístic.
2. Que o es revisin els criteris per fixar la línia d’inundabilitat en el sentit de tenir present
l’esglaonament de la llera del riu o que es deixi de computar el sostre afectat per aquest
risc d’inundabilitat.
3. Que referent a la proposta que fa la modificació que permet la transormació-rehabilitació de
l’edificació de la sitja de la fàbrica per destinar-lo a edifici industrial, amb una assignació de
1140 m2 de sostre sense variació del volum, manifesten que és inviable tant tècnica com
econòmicament, essent sols aprofitables els 240 m2 de sostre de la planta baixa. En
aquest sentit, sol.liciten que els 1140 m2 de sostre assignats a la sitja es prevegin en un
altre indret.
4. Que atès la limitació d’usos que afecta a les plantes inundable d’acord amb l’estudi
d’inundabilitat, que la pròpia modificació puntual estableixi un criteri de ponderació atès que
aquest sostre no es pot computar-se com a benefici del planejament en la mateixa
proporció que la resta de sostres no inclosos en aquesta delimitació d’inundabilitat del T500. Així mateix, si fos necessari, que es possibiliti un increment del sostre per compensar
aquesta diferència de valor.
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5. Que referent a l’edifici situat a l’altre banda de la C-1411b i entenent per part dels al.legants
que aquests edificis formen part del conjunt de la fàbrica de “La Favorita” i que no se’n
poden desvincular i atès que la modificació ja preveu la rehabilitació de les passarel.les
existents, sol.liciten que s’incloguin els edificis abans esmentats dintre de l’àmbit de la
modificació puntual. Així mateix, fan referència a la no incompatibilitat entre el manteniment
d’aquest edifici com a element del patrimoni industrial i el marc d’actuació de la proposta.
6. Que no es limitin els usos relacionats amb l’art. 67 de la normativa i que s’inclogui l’ús
sanitari-assistencial atès la idoneïtat de instal.lari una residència de la 3ª edat.
7. Que atès que no existeix cap necessitat de reparcel.lació física entre els propietaris de les
diferents parcel.les, es prevegi la possibilitat de delimitar subpolígons o unitats d’execució
de forma que cada propietari pogués iniciar-ne l’execució a l’interior de les seves parcel.les
un cop garantides les sessions obligatòries.
En relació al punt 1, s’escau informar que la passera sobre el riu Cardener, prevista en el marc
de les obres d’urbanització a efectuar a càrrec del polígon d’actuació La Farinera, a banda
d’assegurar la connectivitat peatonal entre els dos costats del riu Cardener, incorpora la
canalització d’evacuació de les aigües residuals del polígon així com la xarxa a alta pressió
d’abastament d’aigua. Així doncs, atès que aquesta passarela incorpora infrastructures de
serveis necessaris per a l’execució del propi polígon d’actuació, atès que s’ajusta l’amplada la
passera per controlar-ne el cost i atès que d’acord amb l’estudi econòmic i financer, la
repercussió urbanística és assumible per al sector, s’escau desestimar aquest punt de
l’al.legació.
En relació al punt núm. 2, s’escau informar que l’estudi d’inundabilitat l’ha elaborat l’enginyeria
Proser de forma independent establint les diferents corbes d’inundabilitat en funció als períodes
de retorn de 10, 100 i 500 anys, utilitzant el paràmetres de càlcul que reflecteixen les
condicions actuals del riu Cardener al seu pas pel tram estudiat i d’acord amb la metodologia
que han considerat oportuna i adequada per efectuar l’estudi. Per altra banda, el present
document de la modificació i d’acord amb l’art. 60 Edificabilitat, considera aquesta possibilitat
de reubicar el sostre que per raons d’inundabilitat no pugui tenir usos. Així doncs, i d’acord amb
l’anteriorment exposat, s’escau estimar parcialment aquest punt de l’al.legació.
En relació al punt núm. 3, s’estima aquest punt de l’al.legació atès que per al polígon d’actuació
La Farinera es considera que el sostre assignat a l’edifici de les sitges forma part d’una
assignació global de sostre per al polígon d’actuació, permetent que aquest pugui executar-se
en un altre localització sempre i quan es compleixin les condicions establertes per l’articulat de
la Normativa de la modificació.
En relació al punt núm. 4, s’escau informar que correspondrà al projecte de reparcel.lació de
determinar una possible ponderació del valor dels sostres inundables en relació als sostres no
inundables en base a la limitació d’usos que això significa. Així mateix, atès que el present
document de modificació incorpora, per al polígon d’actuació La Farinera, la definició d’aquelles
edificacions que poder ésser substituïdes per reubicar-ne el sostre un altre punt del polígon,
sempre que no s’incrementi ni el sostre ni el volum globals i atès que la pròpia modificació
puntual ja preveu nou sostre edificable, s’escau desestimar aquests aspectes de l’al.legació.
En relació al punt núm. 5, s’escau informar que l’edifici en qüestió es troba situat a l’altre costat
de la carretera C-1411b respecte al polígon d’actuació de La Farinera, situat en sòl destinat a
Sistema Ferroviari (clau A.2), on d’acord amb el Pla general de Manresa, aquests terrenys han
de ser de titularitat pública. En aquest sentit, l’edifici abans esmentat es troba en situació de
fora d’ordenació, no considerant-se oportú la inclusió d’aquesta construcció dintre del polígon
d’actuació ni de l’àmbit de la modificació puntual. En aquest sentit, doncs, s’escau desestimar
aquest punt de l’al.legació.
En relació al punt núm. 6, s’escau estimar aquest punt de l’al.legació i incorporar l’ús Sanitariassistencial com a ús admès dintre dels dos polígons d’actuació.
En relació al punt núm. 7, s’escau informar que un cop executada la urbanització dels espais
públics del polígon d’actuació corresponent, cada un dels propietaris de les finques resultants

33

són lliures d’iniciar-ne les obres d’edificació, rehabilitació o implantació d’activitats dintre de la
seva propietat de forma independent i autònoma respecte els altres propietaris. En aquest
sentit, s’escau desestimar aquest punt de l’al.legació.
Al.legació 7
La sisena al.legació, presentada per JORDI SALA I VILA, en nom propi i en representació de la
societat SALA RICART SL I ANTONI JORDI SALA I GARRIDO en nom propi, feien referència
als aspectes següents:
1. Justifiquen que la proposta de modificació puntual limita considerablement els usos
industrials admesos i planteja problemes de funcionalitat a la indústria de l’al.legant,
impedint la regularització de les activitats industrials que es desenvolupen a la Fàbrica
Vermella. En aquest sentit, ho justifiquen en base a que a l’apartat 16 de la memòria –usosdescriu que l’objectiu de la modificació rau en l’establiment dels usos adequats en base a
les activitats existents però que tanmateix, l’article 67.2 de la normativa estableix per al
polígon Fàbrica Blanca i Vermella limita els usos a indústria urbana i indústria artesanal,
presentant la indústria urbana una limitació de potència superada per l’actual activitat dels
al.legants i la indústria artesanal que es configura com a indústria de tipus inòcua. En
aquest sentit, sol.liciten l’ampliació dels usos a la resta dels usos industrials permesos als
punts 11, 12 i 13 de l’article 147 de la normativa del Pla general.
2. Que d’acord amb l’exposició anterior, s’incorpori una disposició transitòria que asseguri la
legalitat i per tant, la continuïtat de les activitats existents d’acord amb els objectius
perseguits per la pròpia modificació puntual. En aquest sentit, incorporen una proposta de
redactat d’aquesta transitòria així com a document adjunt, el redactat de la disposició
transitòria tercera del Pla director urbanístic de les activitats industrials del Camp de
Tarragona la qual permet a les activitats industrials situades en zones de transformació
d’ús, la possibilitat d’adoptar modificacions en els processos productius mantenint el codi
de l’activitat.
3. Que la proposta d’ordenació planteja l’enderroc del local de 150 m2 annex a la Fàbrica
Vermella, essent la terrassa d’aquest cobert utilitzada per l’activitat industrial i essent també
indispensable per al propi funcionament de l’activitat utilitzant-se com a moll de càrrega i
descàrrega. En aquest sentit, demanen que es tingui present aquest fet, que es mantingui
el terrat i que els possibles costos vagin a càrrec de l’àmbit de la reparcel.lació.
4. Que d’acord amb l’article 14.2b de la Llei 6/1998 de règim del sòl i valoracions, no imposa
el deure de costejar el trasllat dels sistemes generals i per tant, que el planejament no pot
imposar aquesta obligació al polígon.
5. Que s’anul·li la determinació del planejament de cessió a favor de l’Ajuntament del 10% de
l’aprofitament urbanístic de cadascun dels polígons d’actuació ja que s’infringeix la Llei
10/2004 d’Urbanisme atès que el planejament té per objecte la millora de les infrastructures
de l’àmbit d’actuació i que consegüentment no procedeix aquesta cessió.
En relació al punt núm. 1, s’escau informar que el present document de modificació puntual
incorpora sols l’ús d’Indústria agrupada corresponent a l’apartat 11 de l’art. 147, limitada però a
activitats industrials tèxtils de fabricació de teixits i tallers de confecció tèxtil, calçat i similars.
Així doncs, s’escau estimar parcialment aquest punt de l’al.legació.
En relació al punt núm. 2, s’escau informar que s’incorpora, com a Disposició Transitòria a la
Normativa, la regulació per aquelles indústries que tinguin un ús incompatible amb les
condicions establertes en la regulació normativa del polígon d’actuació corresponent , amb
l’objectiu de permetre, que aquelles activitats emparades amb la corresponent llicència
d’activitats, es puguin mantenir quan no esdevinguin incompatibles i s’adaptin als límits de
molèstia, nocivitat, insalubritat i perill que s’estableix en la nova regulació. Així doncs, s’escau
estimar parcialment aquest punt de l’al.legació.
En relació al punt núm. 3, s’escau informar que la present modificació puntual del Pla general
estableix, per al polígon d’actuació de la Fàbrica Veremella i Blanca, quines són les edificacions
que són susceptibles a ésser enderrocades possibilitant la reubicació del seu sostre. Així

34

mateix, doncs, la decisió del seu enderroc correspon als propis propietaris d’aquestes
edificacions, possibilitant que cadascú decideixi en funció de les seves necessitats i prioritats.
En aquest sentit, s’escau desestimar aquest punt de l’al.legació.
En relació al punt núm. 4, s’escau informar que d’acord amb les determinacions establertes al
Decret Legislatiu 1/2005 del text refós de la Llei d’Urbanisme per als plans d’Ordenació
urbanística municipal, atès que aquests estableixen el traçat de les obres d’urbanització i que
es considera que el trasllat del col.lector d’aigües residuals forma part de les obres
d’urbanització i atès que aquest trasllat respon als objectius generals de la modificació de
recuperació paisatgística del tram sud del riu Cardener, s’escau desestimar aquest punt de
l’al.legació. Per altra banda, s’escau aclarir que respecte al document d’aprovació inicial, es
redueix aproximadament un 50% de tram a traslladar de l’actual col.lector.
En relació al punt núm. 5, s’escau informar que d’acord amb l’art. 43 de la Llei 1/2005 del 28 de
juliol de Text refós de la Llei d’Urbanisme, els propietaris de sòl urbà no consolidat han de cedir
a l’administració actuant, gratuïtament, el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic
dels sectors subjectes a un polígon d’actuació urbanística que tinguin per objecte alguna de les
finalitats a què fa referència l’art. 68.2.a de la mateixa llei. En aquest sentit, atès que la present
modificació puntual del Pla general canvia el model urbanístic establert pel planejament vigent
que passa de ser Sòl No Urbanitzable a Sòl Urbà en els àmbits descrits, la present modificació
s’ajusta a algun dels supòsits establerts per l’esmentat article 68.2.a en el sentit que planteja
una reconversió en quant a l’edificació existent i als usos principals. En aquest sentit, doncs,
s’escau desestimar aquest punt de l’al.legaci
Al.legació 8
La setena al.legació, presentada per JOAN PASCUETS VILALTA, feien referència als aspectes
següents:
1. Que és propietari d’una finca rústica amb casa de camp situada al Parc del Cardener,
classificada com a sòl no urbanitzable Parc del Cardener (clau D.4). En aquest sentit,
sol.liciten la inclusió d’aquesta finca dintre de l’àmbit de la present modificació puntual del
Pla general atès que resta aïllada de l’entorn per les infrastructures, el riu i la riera que
l’envolten que dificulta que aquests terrenys puguin ser objecte d’un planejament especial i
que les edificacions industrials existents en aquests terrenys no estan afectades per les
avingudes d’aigua de la riera. Així mateix, al.leguen que les edificacions existents
mereixen el mateix reconeixement de sòl urbà no consolidat igual que la resta
d’edificacions incloses dintre de l’àmbit. En aquest sentit, justifiquen que la inclusió
d’aquests terrenys no suposaria un increment inferior al 15% d’àmbit de la modificació
puntual i que per tant, no seria necessària un nou tràmit d’exposició pública.
En relació a l’únic punt de l’al.legació, s’escau informar que els terrenys esmentats estan en
zona inundable del riu Cardener per a un període de retorn de 500 anys d’acord amb l’estudi
d’inundabilitat elaborat per l’empresa Proser en relació a la modificació puntual del Pla general
Parc del Cardener. Així mateix, encara que la propietat, de forma individual, no pugui assolir les
5 Ha necessàries per elaborar un Pla especial, si que es poden assolir aquestes hectàrees
agrupant altres finques en situació similar. Per altra banda, i en referència a l’edificació existent,
s’escau informar que aquesta, tant per dimensió, aïllament, característiques arquitectòniques i
estat de conservació no es pot assimilar a la situació existent en l’àmbit de La Favorita o a
l’àmbit de la Fàbrica Vermella i Blanca. En aquest sentit, doncs, s’escau desestimar aquest
punt de l’al.legació.
Al.legació 9
La vuitena al.legació, presentada per FRANCESC SIMATS I VILA, en nom propi i en
representació de la societat SALA RICART SL I ANTONI JORDI SALA I GARRIDO en nom
propi, feien referència als aspectes següents:
1. Que és propietari d’una finca rústica situada al Parc del Cardener, classificada com a sòl no
urbanitzable Parc del Cardener (clau D.4), no estant aquests terrenys afectats per les

35

avingudes d’aigua de la riera d’acord amb l’estudi de l’ACA. En aquest sentit, sol.liciten la
inclusió d’aquesta finca dintre de l’àmbit de la present modificació puntual del Pla general
atès que tant per delimitacions físiques com per superfície mínima, aquesta finca no podrà
ser objecte d’un planejament especial. Així mateix, al.leguen que l’edificació existent mereix
el mateix reconeixement de sòl urbà no consolidat igual que la resta d’edificacions incloses
dintre de l’àmbit. En aquest sentit, justifiquen que la inclusió d’aquests terrenys no
suposeria un increment inferior al 15% d’àmbit de la modificació puntual i que per tant, no
seria necessària un nou tràmit d’exposició pública.
En relació a l’únic punt de l’al.legació, s’escau informar que els terrenys esmentats estan en
zona inundable del riu Cardener per a un període de retorn de 500 anys d’acord amb l’estudi
d’inundabilitat elaborat per l’empresa Proser en relació a la modificació puntual del Pla general
Parc del Cardener. Així mateix, encara que la propietat, de forma individual, no pugui assolir les
5 Ha necessàries per elaborar un Pla especial, si que es poden assolir aquestes hectàrees
agrupant altres finques en situació similar. Per altra banda, i en referència a l’edificació existent,
s’escau informar que aquesta, tant per dimensió, aïllament, característiques arquitectòniques i
estat de conservació no es pot assimilar a la situació existent en l’àmbit de La Favorita o a
l’àmbit de la Fàbrica Vermella i Blanca. En aquest sentit, doncs, s’escau desestimar aquest
punt de l’al.legació.
Manresa, 23 de setembre del 2005
Ricard Torres i Montagut, arquitecte
Cap de secció de Planejament i Informació

"

La senyora Mas i Pintó diu que es tracta de l'aprovació provisional d'una modificació
del Pla que es va aprovar inicialment el 20 de desembre del 2004. El dictamen recull
les modificacions que es desprenen tant de les al·legacions com dels informes dels
organismes competents, en aquest cas, de l'ACA.
Es tracta d'una modificació que abasta una superfície de 27 hectàrees. És una
superfície de terreny que es caracteritza per la presència del Riu Cardener, i també per
tota la sèrie d'edificacions que provenen d'assentaments industrials de fa uns certs
anys que aprofitaven la força hidràulica del riu per fer les seves activitats. La
coincidència de totes aquestes edificacions va fer preveure la necessitat de fixar un
possible desenvolupament d'aquestes edificacions més enllà del que preveia el Pla
General, amb els objectius següents: per una banda, la modificació preveu potenciar
els itineraris vora el Riu, recuperar el bosc de ribera, establir el límit hidràulic, establir
el règim del sòl i les qualificacions que han de permetre la recuperació dels usos
d'aquestes edificacions més enllà de l'ús industrial que tenien en els anys anteriors, i
també fixar els mecanismes de gestió.
La modificació d'aquestes 27 hectàrees preveu establir un àmbit de sòl urbà, en
concret, 46.400 m² de tal manera que a través d'unes determinades càrregues
urbanístiques es pugui disposar, dins de les edificacions, d'uns usos que abasten una
àmplia gamma, des de l'habitatge fins a oficines i també tallers artesanals.
En el document s'han recollit, per una banda, tota una sèrie d'al·legacions, entre les
quals, les més representatives són les que vénen determinades per la situació
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urbanística dels habitatges, les quals en un principi es preveien incloses dins d'una
unitat d'actuació. En el dictamen presentat es fixa modificar aquest sistema de gestió
per d'altres que siguin més adequats pel tipus d'habitatges que s'hi situen. Per altra
banda, també es recullen els informes i requeriments de l'ACA que fan referència a la
zona inundable i els criteris de vegetació de ribera.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 15 vots afirmatius ( 8 GMS, 4
GMERC, 1 GMCIV-EA i 2 GMPPC) i 7 abstencions (GMCiU) 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

SUSPENDRE L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES MUNICIPALS PER A
L'ACTIVITAT DE LOCUTORI EN TOT EL TERME MUNICIPAL FINS QUE
S'HAGI APROVAT L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS
ESTABLIMENTS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Habitatge, Rehabilitació i
Activitats, de 3 d'octubre de 2005 que, transcrit, diu el següent:
"Antecedents
En els darrers temps s'ha constatat la proliferació d'un determinat tipus d'activitats
consistents en establiments de telecomunicacions de tipus telefònic per a ús públic,
anomenats "locutoris", que no tenen cap regulació específica.
Aquest buit normatiu comporta la inexistència de condicions per a la instal·lació i
funcionament dels anomenats locutoris , amb la qual cosa es genera una situació de
manca de garanties per la seguretat i salubritat dels seus usuaris i d'absència de
control de les molèsties per a tercers.
La Comissió redactora de l'Ordenança d'establiments de pública concurrència té
previst d'incloure dins del text normatiu que s'està elaborant la regulació d'aquests
establiments, perquè la seva naturalesa així ho demana, i n'establirà les condicions
formals i materials per a la seu funcionament i per la tramitació de les corresponents
llicències.
Fonaments de dret
L’article 71 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, estableix que els òrgans competents per a l’aprovació inicial de les
figures de 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 complementaris, com
també de suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació,
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lacions o ampliació
d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes
per la legislació sectorial.
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En la mesura que la suspensió que es proposa en aquesta resolució es refereix a un
ús específic sobre el territori, i sense perjudici que l'instrument per a la seva regulació
posterior sigui una ordenança de naturalesa no urbanística, l'òrgan competent per a la
resolució és el Ple de la Corporació, en tant que òrgan competent per l'aprovació inicial
de l'Ordenança reguladora dels establiments de pública concurrència, per aplicació de
l'article 22.2.d) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local en relació
amb l'article esmentat en el paràgraf anterior.
Ignasi Perramon i Carrió, Tinent d'Alcalde, Regidor delegat d'Habitatge, Rehabilitació i
Activitats, proposo al Ple de la Corporació l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Suspendre l'atorgament de llicències municipals per a l'activitat de locutori en
tot el terme municipal fins que s'hagi aprovat l'Ordenança municipal reguladora dels
establiments de pública concurrència, que serà la normativa que establirà les
condicions formals i materials per a l'exercici d'aquestes activitats. La suspensió, en
qualsevol cas, tindrà una durada màxima d'un any, d'acord amb l'art.72 del Decret
Legislatiu 1/2005.
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en
compliment de l'apartat 3 de l'art.70 del Decret Legislatiu 1/2005, manifestant
expressament que l'àmbit és tot el terme municipal."
El senyor Perramon i Carrió diu que la suspensió es motiva perquè actualment
s'estan demanant llicències de locals que, en principi, es pensa que no reuneixen les
condicions de seguretat i salubritat, però, al mateix temps, no es disposa d'una
regulació específica que permeti denegar aquestes llicències. Per tant, es proposa
suspendre l'atorgament de llicències municipals per a l'activitat de locutori per un
període que probablement serà de 5 o 6 mesos, és a dir, durant el temps necessari per
aprovar
de forma definitiva la modificació de les disposicions pertinents de
l'Ordenança sobre establiments de pública concurrència.
Aquestes modificacions permetran fixar unes condicions mínimes per tal que aquest
tipus d'establiments funcionin d'una forma correcta.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 22 membres
següents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

4.3.1 REGIDORIA DELEGADA DE VIA PÚBLICA
4.3.1

RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR D'ARGIMON, SL,
PER IMPORT DE 175.595 EUROS, EN CONCEPTE DE LES OBRES DE
REFORÇ DEL PAVIMENT DE LA PLAÇA DEL MIL.LENARI.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 4
d'octubre de 2005 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.
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Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals, així com el Cap dels Serveis del
Territori han emès informe proposant que es reconegui un crèdit extrajudicial en favor
de les persones que han executat els treballs i/o prestat els serveis de què es tracta.
Àngels Mas i Pintó, regidora delegada d'Urbanisme, proposa al Ple de la Corporació
l’adopció del següent
ACORD:
Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art.23.1.e) del reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d’abril , 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 : D’ARGIMON, SL, CIF: B 60847902
Adreça: Pla de la Salut, s/n, LA COROMINA (CARDONA)
Concepte: les obres de reforç de paviment de la plaça Mil.lenari
Import: 175.595 euros (IVA inclòs)"
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament a
votació i s'aprova per unanimitat dels 22 membres presents.
5.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

5.1

REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA

5.1.1

DESIGNAR AMB EL NOM DE CARRER DE SANSA EL VIAL SITUAT ENTRE
EL CARRER DEL DOCTOR ESTEVE I EL CARRER DE FONT I QUER.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, de 6 d'octubre
de 2005 que, transcrit, diu el següent:
"Recentment s’ha procedit a l’obertura d’un nou carrer al barri Poble Nou de la nostra
Ciutat, entre el denominats carrer del Doctor Esteve i carrer de Font i Quer que,
d’acord amb l’article 26 de l’Ordenança Municipal sobre la Convivència Ciutadana,
requereix que es procedeixi a l’atorgament de denominació.
Aquest nou vial es troba connectat a un passatge preexistent, conegut amb la
denominació de Passatge de Sansa i que es veu parcialment modificat en el seu traçat
en el sentit que s’observa al plànol adjunt a aquest document.
Vist que l’article 27 de l’Ordenança municipal sobre la Convivència Ciutadana estableix
que la denominació de les vies públiques podrà fer-se d'ofici o a instància de part.
Que la denominació de Sansa és un topònim consolidat al barri on s’ubiquen aquests
carrer i passatge, no essent motiu d’expedient regulat al Reglament d’honors i
distincions de l’Ajuntament de Manresa.
En virtut de l’esmentat article 27 de l’Ordenança municipal sobre la Convivència
Ciutadana, correspon al Ple municipal l’adopció dels acords definitius relatius a la
denominació de les vies públiques.
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Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal de planejament i informació en data 13
de juny de 2005.
Vist l’informe emès pel Cap de la Secció Jurídico administrativa dels Serveis a les
Persones en data 6 d’octubre de 2005.
Per tot això, el Tinent d’alcalde, Regidor delegat de Cultura, proposa a la Comissió
Informativa dels Serveis a les Persones que dictamini favorablement aquesta proposta
per tal que el Ple de la Corporació adopti els següents:
ACORDS
Primer.- Designar amb el nom de Carrer de Sansa el vial situat entre el carrer del
Doctor Esteve i carrer de Font i Quer, segons es grafia en el plànol adjunt.
Segon.- Modificar el traçat del Passatge de Sansa, d’acord amb els nous límits que es
grafien al plànol adjunt.
Tercer.- Col·locar les plaques i retolacions que corresponguin als carrers esmentats,
per part dels serveis tècnics municipals corresponents.”
El senyor Fontdevila i Subirana diu que el nom prové de l'actualització d'un nom que
ja existia. Hi havia el Passatge de Sansa, denominació que prové de la toponímia
popular d'aquell sector. El passatge esmentat formava part de la xarxa de passatges
que són habituals al barri de Poble Nou, un barri de cases de pagesos que creaven
aquests circuits i, tot i que ara generen l'obertura d'un carrer inexistent entre el Pius
Font i Quer i Doctor Esteve, amb algun problema de numeració, els ha semblat sobrer
aplicar-hi un nom nou. I malgrat que tenen present l'acord del Consell Municipal de la
Dona, han trobat millor mantenir la vigència de la toponímia popular al barri del Poble
Nou. A més, gairebé no es modifica la numeració del Passatge Sansa. Sí que en un
dels extrems hi havia el número 1 del carrer del Pius Font i Quer que ara no ho podrà
ser i s'haurà de renumerar respecte el carrer de Sansa.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 22 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

5.2

REGIDORIA DELEGADA D'EDUCACIÓ

5.2.1

SOL·LICITAR AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA L'AUTORITZACIÓ PRÈVIA PER A LA DESAFECTACIÓ DE LA
PLANTA TERCERA DE L'IMMOBLE ON S'UBICA EL CEIP RENAIXENÇA.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Educació, de 5
d'octubre de 2005 que, transcrit, diu el següent:
" L’educació dels infants i dels nois i les noies és una comesa que ha de ser assumida
pel conjunt de la societat. Les institucions públiques, la institució escolar i les famílies
comparteixen la responsabilitat (el dret i el deure) de transmetre els coneixements, els
hàbits i la formació necessària a les noves generacions perquè puguin desenvolupar
amb plena autonomia la seva existència individual tot assumint allò que prové del
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passat i incorporar-ho a un projecte col·lectiu per tal d’incidir en la realitat i modificar-la,
si s’escau.
Els ajuntaments, en el marc de les polítiques adreçades a la infància i a la família i
també en el marc de les polítiques educatives i socials tenen l’oportunitat de promoure
noves eines per ajudar a afrontar els nous reptes. Els centres de suport a la família
poden ser una d’aquestes eines. Espais de reflexió, de formació, d’intercanvi
d’experiències, d’orientació, de mediació familiar. Espais al servei de les necessitats
educatives de les famílies que, lluny del concepte del “pare-estudiant”, contribueixin a
donar seguretat i a capacitar per la resolució de conflictes, que promoguin el
reconeixement positiu dels pares i de les mares per part l’escola i la comunitat, i que
ajudin les famílies a crear el clima necessari per afavorir el creixement equilibrat dels
seus fills i millorar les relacions familiars.
Complint-se els requisits de l’article 2.1.a del Decret 212/1994, de 26 de juliol, pel qual
es regula el procediment d’autorització prèvia a la desafectació d’edificis públics
escolars de titularitat municipal, es considera l’oportunitat d’ubicar aquest Servei a la
tercera planta del CEIP Renaixença, per al centre de la ciutat, perquè té vocació de ser
un servei integrat dins la població i accessible des de qualsevol punt de Manresa.
Actualment aquesta planta no s’utilitza per usos escolars, és un espai molt malmès
solament utilitzat, en part, per una ludoteca que es resituarà en el nou servei.
D’aquesta manera l’ajuntament també pretén fer una important inversió que aplicarà a
la conservació i rehabilitació total de l’edifici.
Per això es proposa que s’iniciïn les actuacions amb el Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya per a la desafectació d’aquesta planta en una escola que ja
compta, actualment, amb altres serveis municipals d’atenció a la petita infància i la
família com són l’escola Bressol L’Estel, l’Espai Nadó i l’Espai Familiar. La ubicació del
SSIF a l’escola Renaixença contribuirà, també, a potenciar el centre com un complex
de serveis educatius: educació infantil i serveis complementaris, educació primària i el
Servei de Suport i Informació a les Famílies.
L’article 25.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i
66.3o) 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, els ens locals tenen competència en la
cooperació amb l’administració educativa en la creació, construcció i manteniment dels
centres docents públics.
En aplicació de l’article 25 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, on s’estableix que aquests poden recuperar
la plena titularitat dels seus edificis cedits en ús a la Generalitat per a activitats
escolars quan aquests deixin de complir la funció escolar, amb l’Autorització prèvia del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Vist el que estableixen els articles 3 i 7 del Decret 212/1994, de 26 de juliol, pel qual es
regula el procediment d’autorització prèvia a la desafectació d’edificis públics escolars
de titularitat municipal.
S’adjunta a l’expedient informe emès per la Cap de la Secció d’Educació i Universitats,
en data 5 d’octubre de 2005, relatiu a la destinació d’aquests espais per a Servei de
suport i atenció a la Família i necessitat de sol·licitar-ne la desafectació.
Vist l’informe emès pel Cap de la Secció Jurídico administrativa dels Serveis a les
Persones en data 5 d’octubre de 2005.
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Per tot això, la Regidora delegada d’Educació, proposa a la Comissió Informativa de
l’Àrea dels Serveis a les Persones, que dictamini favorablement aquesta proposta per
tal que el Ple de la Corporació adopti el següent:
ACORD
Sol·licitar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya l’autorització
prèvia per a la desafectació de la planta tercera de l’immoble on s’ubica el CEIP
Renaixença i que s’especifiquen als plànols adjunts."
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament a
votació i s'aprova per unanimitat dels 22 membres presents.
5.3

REGIDORIA DELEGADA DE SALUT

5.3.1

DECLARAR LA CADUCITAT DE DRET FUNERARI SOBRE DIVERSOS
NÍNXOLS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL I LA SEVA REVERSIÓ A FAVOR
DE L'AJUNTAMENT.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Salut, de 27 de setembre
de 2005 que, transcrit, diu el següent
"Atès que per Resolucions del regidor delegat de Salut s’han incoat diversos
expedients per declarar abandonades determinades sepultures del Cementiri
municipal, a l’empara del que s’estableix a l’article 39, en relació amb l’article 38 b) del
Reglament del Cementiri municipal i policia sanitario-mortuòria de l’Ajuntament de
Manresa (RCM).
Atès que els expedients han estat exposats al públic, i no s’ha presentat cap tipus de
reclamació respecte a la titularitat dels nínxols objecte dels expedients, circumstància
que s’acredita degudament als expedients.
Atès que s’ha vist la conveniència de procedir a recuperar les
sepultures
abandonades existents al Cementiri municipal, per tal de poder incrementar l’oferta
per cobrir les necessitats que es produeixen amb motiu d’enterraments a la nostra
ciutat.
Atès que l’article 38 del RCM faculta a l’Administració per declarar la caducitat de les
concessions de dret funerari, la qual cosa comporta la reversió automàtica d’aquests
drets a l’Ajuntament, per l’aplicació del que disposa l’article 41.2.
Atès que l’article 41.1) del RCM disposa que l’Ajuntament de Manresa no podrà
concedir nous drets a favor de tercers, sobre els nínxols que continguin restes
d’inhumacions anteriors, fins que s’hagin traslladat les despulles mortals, o cap a una
altra sepultura, o cap a la fossa comuna.
Vist l’informe emès pel cap de la Secció Jurídicoadministrativa dels Serveis a les
Persones amb data 27/09/2005.
El regidor delegat de Salut proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents :
ACORDS
Primer.- Declarar la caducitat del dret funerari sobre els nínxols que consten a
l’annex-1 com a conseqüència del seu abandonament, desprès d’haver-se instruït els
expedients administratius que s’estableixen a l’article 39, en relació amb l’article 38.b
del Reglament del Cementiri municipal i policia sanitario-mortuòria.
Segon.- Declarar la reversió a favor de l’Ajuntament de Manresa de les sepultures
que són objecte de la declaració de caducitat del punt anterior.

42

Tercer.- Ordenar el trasllat de les restes existents en aquestes sepultures a la fossa
comuna."
ANNEX – 1, Relació de nínxols del Dictamen de 27 de setembre de 2005 que es
proposa per a l’aprovació del Ple de la Corporació

Titular: Nom i Cognoms
Ref. expedient

Sepultura:
num i
secció
(codi)

SRE/20030000
24

811
St. Maurici
(10140811)

SRE/20010001
85

646
SANTA
AGNES
(10230646)

SRE/20010001
24

SRE/20010000
89

SRE/20010000
42

187
SANTA
AGNES
(10240187)
7
SANTA
AGNES
(10240007)

1.472
SANT
MAURICI
(10141472)

Domicili

Data
d’adquisici
ó sepultura
Data darrer
servei
d’inhumaci
ó

Nom/s del/s difunt/s
(data d’inhumació)

Inscripció que consta a
la làpida

JOSEP SITJAS ALSINA

29-04-1908

(no hi consten)

C BRUC, 95, 3
08242 MANRESA

--/--/----

VALENTI FARRAS NOGUERA

08/05/1924

PROPIETAT DE JOSEPH
SITJES ALSINA
JULIA FARRERAS
PLARROMANI
(19/07/1969)

CA SOBRERROCA, 6
MANRESA

19/07/1969

JOSEFA NOGUERA
VIUDA JOAN FARRERAS

TERESA ROCA (VDA. RAFAT)

23/01/1913

(no hi consten)

CR CARDONA, 62,1,2
MANRESA

--/--/----

JOAN OMS VIÑAS

01/01/1900

C del BORN 3
MANRESA

09/03/1953

FRANCESC CARRERAS

24/05/1890

PG PERE III, 22,1
MANRESA

--/--/----

S.RAFAT I FAM.
MANUELA OMS SOLER
(02/06/48), MIGUEL OMS
SOLER (09/03/53)
JOAN OMS
DOLORES ARDERIU
SANTACREU
(25/03/1957)

Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament a
votació i s'aprova per unanimitat dels 22 membres presents i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
6.

AREA D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

6.1

REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

L'alcalde disposa la lectura conjunta dels dictàmens compresos en els punts 6.1.1 a
6.1.5 de l'ordre de dia, la qual cosa és acceptada per assentiment dels presents.
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6.1.1

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

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de 10 d'octubre
de 2005 que, transcrit diu el següent:
" Els contribuents que s’especifiquen en relació a l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres han presentat les sol·licituds que es relacionen a la part
dispositiva d’aquest dictamen.
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la reforma, reparació, rehabilitació d’immobles
situats al casc antic de la ciutat.
L’apartat 1, lletra b) 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 i Promoció Econòmica
proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció del següent:
ACORD
“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: NOVOA PARISI, SL representat/ada per PASTOR SOLERNOU
JOSE LUIS
Expedient: ICB/2004000133 (OMA/2004000139)
Descripció obres: Bàsic i executiu edifici plurifamiliar entre mitgeres al C/.
Barreras, 4
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 lletra b) de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: ESCAYOLA CIO PERE
Expedient: ICB/2005000122 (OBM/2005000026)
Descripció obres: Modificació de distribució interior i adequació de la coberta al
C/. Canal, 27
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 lletra b) de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: HABITATGES 9000, SL representat/ada per GARCIA PEREZ
MANUEL
Expedient: ICB/2005000071 (OBM/2005000118)
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Descripció obres: Rehabilitació interior de vivenda al C/. Galceran Andreu,4baixos-1a.
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 lletra b) de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: DE PUIG MARCH JAVIER representat/ada per DE PUIG MATEU
XAVIER
Expedient: ICB/2005000119 (OBM/2005000166)
Descripció obres: Rehabilitació de façana al C/. Barreres, 20-28
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 lletra b) de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: COLILLAS AMILLS LLUÍS
Expedient: ICB/2005000110 (OBM/2005000167)
Descripció obres: Adequació d'habitatge en planta baixa edifici plurifamiliar al
C/. Santa Clara, 36
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 lletra b) de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: COLILLAS AMILLS LLUÍS
Expedient: ICB/2005000117 (OBM/2005000168)
Descripció obres: Rehabilitació de façana al C/. Nou Santa Clara, 36
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 lletra b) de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: PRAT GRAELL JOSE representat/ada per RIBERA TARDA
M.MONTSERRAT
Expedient: ICB/2005000095 (OBM/2005000173)
Descripció obres: Substitució 8 m. de baixants, a la Plaça Cots, 8-9
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 lletra b) de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: MOBLES PUJOL S.C.P.
representat/ada per BALCELLS
MASACHS ANDRES
Expedient: ICB/2005000094 (OBM/2005000175)
Descripció obres: Reforma local existent en part, reparació coberta i pintat de
façana al C/. Puigterrà de Dalt, 8
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 lletra b) de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: BUJALDON GARCIA TRINIDAD
Expedient: ICB/2005000113 (COM/2005000437)
Descripció obres: Reforma bany a la Plaça Gispert, 4-3r.
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 lletra b) de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: LAZARO GALIANA ALFREDO
Expedient: ICB/2005000111 (COM/2005000442)
Descripció obres: Condicionar cuina i bany a nom de Baixada dels Jueus, 2-2n.
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 lletra b) de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: SUÑE CARMONA JAVIER
Expedient: ICB/2005000115 (COM/2005000444)
Descripció obres: Reforma de bany i cuina al C/. Sant Miquel, 28-.1r.-1a.
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Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 lletra b) de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: ESTABLECIMIENTOS LICE SA representat/ada per SANCHEZ
PULIDO DIEGO
Expedient: ICB/2005000123 (COM/2005000472)
Descripció obres: Renovació de pintura a la Muralla Sant Domènec, 1-3
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 lletra b) de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: SANMIQUEL FURIO RAMON representat/ada per BOATELLA
ABEYA NURIA
Expedient: ICB/2005000121 (COM/2005000473)
Descripció obres: Substitució rajoles a cuina i bany a la Plaça Major, 17-Pral2a.
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 lletra b) de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.

6.1.2

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

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de 10 d'octubre
de 2005 que, transcrit diu el següent:
"Els contribuents que s’especifiquen en relació a l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres han presentat les sol·licituds que es relacionen a la part
dispositiva d'aquest dictamen.
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la
immobles de la ciutat.

millora o rehabilitació de les façanes dels

L’apartat 2 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost 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.
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 i Promoció Econòmica
proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord següent:
“Declarar les obres que es relacionen d’especial interès municipal o utilitat pública i
estimar la sol·licitud i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres que s’especifiquen :
Sol·licitant: MASOLIVER ITO FRANCISCO
Expedient: ICB/2005000120 (COM/2005000458)
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Descripció obres: Rehabilitació de facanes al C/. Collbaix, 26 i 28
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: COMUNITAT DE PROPIETARIS C. SOLSONA NÚM. 6 representat
per CARRIQUE RUIZ ISABEL
Expedient: ICB/2005000114 (COM/2005000459)
Descripció obres: Pintar la fáçana al C/. Solsona, 6
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost."
6.1.3

DESESTIMAR UNA SOL·LICITUD DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL
95 % DE LA QUOTA DE
L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, d'11 d'octubre de
2005 que, transcrit diu el següent:
"El contribuent que s’especifica en relació a l’impost sobre construccions, instal·lacions
i obres ha presentat la sol·licitud que es relacionen a la part dispositiva d’aquest
dictamen.
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la reforma, reparació, rehabilitació d’immobles
situats al casc antic de la ciutat.
L’apartat 1, lletra b) disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % en la quota de
l’impost les construccions, instal·lacions i obres de reforma, reparació i rehabilitació
d’immobles o de millora i rehabilitació de façanes del barri antic, delimitat al plànol que
constitueix l’annex núm. 1 de l’ordenança reguladora de l’ impost.
L’arquitecte tècnic dels Serveis del Territori ha informat que l’obra només consisteix
en elimina una part d’altell i per tant no hi ha una adequació del local.
Vist l’informe de la Cap de Secció de Gestió Tributària
No es compleixen els requisits previstos a l’article 4-bis, apartat 1, lletra b) de
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost per al gaudi de la bonificació.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de Comptes
proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord següent:
“Desestimar la sol·licitud:
Sol·licitant: BARRIOS BOSCH GUILLEM
Expedient: ICB/2005000063 (OBM/2005000105)
Descripció obres: Retirar una part de l'altell, a la Plaça Gispert, 4-baixos
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.”

6.1.4

DESESTIMAR UNA SOL·LICITUD DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL
50 % DE LA QUOTA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
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INSTAL·LACIONS I OBRES, PER ARREBOSSAR FAÇANA AL CARRER
NAVARRA, 14.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de 10 d'octubre
de 2005 que, transcrit diu el següent:
" El contribuent que s’especifica en relació a l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres ha presentat la sol·licitud que es relaciona a la part dispositiva
d’aquest dictamen.
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la reforma, reparació, rehabilitació d’immobles
situats al casc antic de la ciutat.
L’apartat 2 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost 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.
L’arquitecte tècnic dels Serveis del Territori ha informat que les obres no es produeixen
sobre la façana sinó en la paret mitgera, i per tant no es compleixen els requisits per a
la bonificació.
Vist l’informe de la Cap de Secció de Gestió Tributària
No es compleixen els requisits previstos a l’article 4-bis, apartat 1, lletra b) de
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost per al gaudi de la bonificació.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de Comptes
proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord següent:
“Desestimar la sol·licitud:
Sol·licitant: GALI VILARASAU JORDI
representat/ada per DOMENECH
TORRENS M.ASUNCION
Expedient: ICB/2005000116 (COM/2005000457)
Descripció obres: Arrebossar façana al C/. Navarra, 14
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4bis de l’ordenança fiscal.”
6.1.5

DESESTIMAR UNA SOL·LICITUD DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL
50 % DE LA QUOTA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES, PER TREURE UN BALCÓ AL CARRER FLOR
DE LIS, NÚM. 19, 1R.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, d'11d'octubre de
2005 que, transcrit diu el següent:
"El contribuent que s’especifica en relació a l’impost sobre construccions, instal·lacions
i obres ha presentat la sol·licitud que es relaciona a la part dispositiva d’aquest
dictamen.
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la reforma, reparació, rehabilitació d’immobles
situats al casc antic de la ciutat.
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L’apartat 2 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost 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.
L’arquitecte tècnic dels Serveis del Territori ha informat que les obres només es fa una
actuació de substitució d’un balcó en façana, per tant les obres no poden considerarse de millora o de rehabilitació.
Vist l’informe de la Cap de Secció de Gestió Tributària
No es compleixen els requisits previstos a l’article 4-bis, apartat 1, lletra b) de
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost per al gaudi de la bonificació.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Especial de Comptes
proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord següent:
“Desestimar la sol·licitud:
Sol·licitant: CONTRUCCIONS DUOCASTELLA, SL
representat/ada per
VICENTE TORRAS OLGA
Expedient: ICB/2005000112 (COM/2005000438)
Descripció obres: Treure balcó, al C/. Flor de Lis, 19-1r.
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4bis de l’ordenança fiscal.”
Com que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde sotmet directament a
votació els dictàmens compresos en els punts 6.1.1 a 6.1.5 de l'ordre del dia, ambdós
inclosos, i s'aproven per unanimitat dels 22 membres presents i , per tant, esdevenen
acords plenaris amb els continguts que han quedat reproduïts.
6.1.6 APROVAR L'ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DEL
LLIBRE "EN VEU DE DONA. LA FÀBRICA NOVA DE MANRESA".
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de 10 d'octubre
de 2005 que, transcrit diu el següent:
"El Servei de Drets de Ciutadania es disposa a editar el llibre En veu de Dona. La
Fàbrica Nova de Manresa i proposa l’aprovació del preu públic corresponent per a la
venda del mateix.
La Cap de Secció de Gestió Tributària ha emès la corresponent memòria econòmic
financera, segons la qual el preus 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 textos, publicacions i
impresos següents:
1. PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS
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Epígraf
5

Tarifa (€)
Llibre En veu de Dona. La Fàbrica Nova de Manresa, per 10,00
exemplar

SEGON: Publicar al Butlletí Oficial de la Província la tarifa aprovada."
Com que no es produeix debat sobre aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a
votació i s'aprova per 20 vots afirmatius (8 GMS, 4 GMERC, 1 GMICV-EA i 7 GMCiU) i
2 abstencions (GMPPC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha
quedat reproduït.
6.1.7

APROVAR L'ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC PER ALS TALLERS D'ART
ALS CENTRES CÍVICS.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de 10 d'octubre
de 2005 que, transcrit diu el següent:
"Amb motiu de la posada en marxa per al curs 2005-2006 d’un nou servei cultural
consistent en una oferta de tallers d’iniciació a les arts, que es desenvoluparan als
centres cívics, es fa necessària l'aprovació del preu públic corresponent.
La Cap de Secció De Gestió Tributària ha emès la corresponent memòria econòmic
financera, segons la qual els preus proposats s'ajusten al que s'estableix al text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
El Regidor Delegat d'Hisenda i Promoció Econòmica proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER: Aprovar l'establiment de tarifes per als cursos inclosos al programa “Tallers
d’art als centres cívics”:
2. SERVEIS CULTURALS I ESPORTIUS
Epígraf

Tarifa (€)

5

Cursos inclosos al programa “Tallers d’art als centres
cívics”

5.1

Cursos que no inclouen material:

5.1.1

Cursos de fins a 8 sessions de durada, per sessió

3,09 €

5.1.2

Cursos de més de 8 sessions de durada, per sessió

2,64 €

5.1.3

Cursos de durada equivalent a un curs escolar, per 2,49 €
sessió

5.2

Cursos que inclouen material

5.2.1

Cursos de fins a 8 sessions de durada, per sessió

4,11 €

5.2.2

Cursos de més de 8 sessions de durada, per sessió

3,51 €

5.2.3

Cursos de durada equivalent a un curs escolar, per 3,09 €
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sessió
SEGON: Publicar al Butlletí Oficial de la Província les tarifes aprovades. "
Com que no es produeix debat sobre aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a
votació i s'aprova per 20 vots afirmatius (8 GMS, 4 GMERC, 1 GMICV-EA i 7 GMCiU) i
2 abstencions (GMPPC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha
quedat reproduït.

6.1.8

APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 39, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS SOCIALS I RESIDÈNCIES MUNICIPALS.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de 10 d'octubre
de 2005 que, transcrit diu el següent:
"Amb motiu de les modificacions produïdes pel conveni establert amb l’IMSERSO, la
FEMP i la diputació de Barcelona, el cost de manteniment del servei de teleassistència
resulta inferior a l’actual.
Per tant, l’Àrea de serveis a les persones proposa la reducció de la tarifa aplicable fins
al moment.
La Cap de Secció d'Hisenda ha emès la corresponent memòria econòmic financera,
segons la qual la tarifa proposada s'ajusta al que s'estableix al text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
El Regidor Delegat d'Hisenda i Promoció Econòmica proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER: Aprovar provisionalment les modificacions següents de l’ordenança número
39, reguladora de la taxa per la prestació de serveis socials i residències municipals:


Es modifica l’apartat 4 de l’article 6:
SERVEI
4

COST TOTAL
Teleassistència (€ / mes)

3,65



S’elimina l’apartat 5 de l’article 6



Es modifica l’apartat 4 de les tarifes A, B, C, D, i E de l’article 7:
*.4



Teleassistència

2,00 € / mes

S’elimina l’apartat 5 de les tarifes A, B, C, D, i E de l’article 7
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SEGON: Exposar al públic les modificacions precedents al tauler d'anuncis de
l'Ajuntament, durant trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, el qual també es publicarà en
un diari dels de més difusió de la província. En aquest termini els interessats podran
examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.
Transcorregut aquest període sense que s'hi hagi presentat cap reclamació o
al·legació, els acords adoptats restaran aprovats definitivament.
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."
El senyor Camprubí i Duocastella diu que les modificacions de l'ordenança són
conseqüència del conveni establert a través de la Diputació de Barcelona, pel qual el
preu pel servei de teleassistència és substancialment molt més econòmic. Per tant, si
fins ara es pagava 33 €/ mes, a partir d'ara el preu és de 3 €. Aquest fet justifica que
s'hagi de modificar el preu d'aquesta taxa.
El senyor Vives i Portell diu que aquest dictamen representa una millora substancial
des d'un punt de vista econòmic, però d'altra banda, s'entén que aquest fet obre la
possibilitat de treballar encara més i millor per les persones afectades en la mesura
que és un estalvi important, i en tot cas, en el marc d'aquest conveni es podrà anar
més enllà de la feina que s'està fent per ajudar a les persones que han de rebre
aquest servei. Cal esperar que la qualitat es mantingui i que el fet que el preu baixi de
manera tant ostensible no repercuteixi negativament en el servei que s'està donant,
sinó tot el contrari.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 20 vots afirmatius (8 GMS, 4
GMERC, 1 GMICV-EA i 7 GMCiU) i 2 abstencions (GMPPC) i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
L'alcalde disposa la lectura i debat conjunt dels dictàmens compresos en els punts
6.1.9 i 6.1.10 de l'ordre del dia, així com dels sobrevinguts núm. 1 i núm 2, ambdós
inclosos, la qual cosa és acceptada per assentiment dels presents.
6.1.9

APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DELS ANNEXOS DE
TARIFES A L'ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS
PÚBLICS PER A L'EXERCICI DE 2006.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de 10 d'octubre
de 2005 que, transcrit diu el següent:
"Per part dels Serveis Financers d'aquest Ajuntament s'ha procedit a l'elaboració del
projecte de modificació de l’annex de tarifes a l'Ordenança General Reguladora dels
Preus Públics que hauran de regir per l'exercici 2006
Les modificacions proposades es consideren necessàries per tal d'anivellar la previsió
d'ingressos i despeses del pressupost de l'exercici 2006.
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Atesos els informes econòmics emesos per la Cap de Secció de Gestió Tributària.
El President de la Comissió Informativa i de Control d'Hisenda i Promoció Econòmica i
Especial de Comptes proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels
següents
ACORDS:
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació dels annexos de tarifes a l'Ordenança
General reguladora dels preus públics que a continuació es detallen:
1. PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS
Epígraf

Concepte

Tarifa (€)

1

Revista Còmic-7

2

Fotocòpies :

2.a)

Foli i DINA 4

2.a) 1

Una cara

0,19

2.a) 2

Dues cares

0,36

2.b)

DINA 3

2.b) 1

Una cara

0,25

2.b) 2

Dues cares

0,40

2,00

Apartats 3, 4 i 5 sense modificació
2. SERVEIS CULTURALS I ESPORTIUS
Epígraf

Concepte

Tarifa (€)

1

Colònies esportives :

1.1

Període d'1 setmana

60,00

1.2

Jornada de recreació esportiva (un dia)

19,00

2

Curs de costura (quota corresponent a la totalitat del curs 2006 /
2007)

72,00

3

Cursos al casal de joves La Kampana

3.1

Cursos que no inclouen material

3.1.1

Cursos de fins a 4 sessions de durada

3.1.2

Cursos de 4 a 8 sessions de durada

13,20

3.1.3

Cursos de més de 8 sessions de durada

22,00

3.2

Cursos que inclouen material

3.2.1

Cursos de fins a 4 sessions de durada

3.2.2

Cursos de 4 a 8 sessions de durada

19,80

3.2.3

Cursos de més de 8 sessions de durada

27,60

4

Cursos inclosos al programa "Aules de Cultura"

4.1

Cursos que no inclouen material

4.1.1

Cursos de fins a 8 sessions de durada, per sessió

5,30

4.1.2

Cursos de més de 8 sessions de durada, per sessió

4,55

4.1.3

Cursos de durada equivalent a un curs escolar, per sessió

4,30

4.2

Cursos que inclouen material

4.2.1

Cursos de fins a 8 sessions de durada, per sessió

7,10

4.2.2

Cursos de més de 8 sessions de durada, per sessió

6,05

6,60

9,90
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4.2.3

Cursos de durada equivalent a un curs escolar, per sessió

5,30

6

Cursos de formació en tecnologies de la informació i
comunicació (€/hora)

1,05

7

Curs d'autoformació en gestió de la innovació

7.1

Per hora

7.2

Per curs complet

8

Entrades a concerts del Premi de Música Ciutat de Manresa

10,00

8.1

Platea

10,00

8.2

1r pis

5,00

8.3

2n pis

3,00
135,00

Aquests preus seran d'aplicació quan el concert suposi una
contractació externa
Les entrades seran gratuïtes per als alumnes del Conservatori
de Música
Apartat 5 sense modificació

Les tarifes anteriors no inclouen el material o publicacions que puguin lliurar-se als
assistents als cursets o colònies, els quals hauran d’abonar-se en funció dels preus
públics o taxes que siguin d’aplicació.
Gaudiran d'una reducció del 85% de la tarifa les famílies amb dificultats econòmiques i
socials, previ informe dels serveis socials d'aquest Ajuntament.
3. PRODUCTES I SERVEIS DE L'OFICINA DE TURISME DE MANRESA
1

Bosses

2

Samarretes

3

Carpetes

5

Gorres

6

Vídeo / CD

8

Tríptics generals

gratuït

Cartells
10 Plànol guia
11 Tríptic ruta ignasiana

gratuït

9

gratuït
6,40
gratuït
3,20
6,40
1,10
gratuït

12 Tríptic la Seu
13 Tríptic festes i esdeveniments

gratuït

14 Tríptic festes de la llum / Fira de l'Aixada
15 Guiatges turístics, per persona

gratuït

gratuït
2,90

16 Polos
17 Motxilles

16,00

18 Jaquetes

26,70

10,70

Apartats 4 i 7 sense modificació
4. AUTOFOTOCÒPIES
1
2

Biblioteca del Casino, per cada targeta vàlida per a 25 fotocòpies

1,50

Casal La Kampana, per cada fotocòpia

0,06

Preu públic 5 sense modificació
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SEGON: Exposar al públic les modificacions precedents al tauler d'anuncis de
l'Ajuntament, durant trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, el qual també es publicarà en
un diari dels de més difusió de la província. En aquest termini els interessats podran
examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.
Transcorregut aquest període sense que s'hi hagi presentat cap reclamació o
al·legació, els acords adoptats restaran aprovats definitivament
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 primer de gener de 2006 i regiran mentre no s'acordi la seva modificació o
derogació.
QUART: Consignar en el Pressupost Municipal de l'exercici 2006 les dotacions
oportunes per la cobertura de la diferència resultant, en aquells casos que per raons
socials, benèfiques, culturals i d'interès públic, el rendiment de les tarifes dels preus
públics no cobreixi el cost del servei o activitat de què es tracti."
6.1.10 APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE DETERMINATS
ARTICLES DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE TRIBUTS
MUNICIPALS QUE HAURAN DE REGIR PER A L'EXERCICI DE 2006.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda i Promoció
Econòmica, de 10 d'octubre de 2005, que transcrit diu el següent:
"Per part dels Serveis Financers d'aquest Ajuntament s'ha procedit a l'elaboració del
projecte de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels Tributs Municipals
que hauran de regir per l'exercici 2006.

Les modificacions proposades es consideren necessàries per tal d'anivellar la previsió
d'ingressos i despeses del pressupost de l'exercici 2006.
Atesos els informes econòmics emesos per la Cap de Secció de Gestió Tributària.
El President de la Comissió Informativa i de Control d'Hisenda i Promoció Econòmica
i Especial de Comptes proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels
següents

ACORDS

PRIMER: Aprovar provisionalment les modificacions dels articles de les Ordenances
Fiscals reguladores de Tributs Municipals que a continuació es detallen:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES
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ARTICLE 8
Es modifica l'apartat h), que passarà a tenir la redacció següent:
Els béns amb una quota líquida inferior a 3,61 €.
Es suprimeix l'apartat i)
ARTICLE 9
Es modifica l'apartat 1.e), que passarà a tenir la redacció següent:
Tindran dret a una bonificació del 50% de la quota integra de l'impost aquells
subjectes passius que tinguin la condició de titulars de família nombroses de categoria
general.
Tindran dret a una bonificació del 90% de la quota integra de l'impost aquells
subjectes passius que tinguin la condició de titulars de família nombroses de categoria
especial.
Aquestes bonificacions s'aplicaran únicament a l'habitatge que constitueixi la
residència habitual de tots els membres de família nombrosa, i es concedirà a petició
de l'interessat, a la qual s'haurà d'acompanyar una còpia del títol que l'acrediti com a
titular de família nombrosa.
La bonificació s'atorgarà, si escau, per al període de vigència del títol de família
nombrosa i tindrà efectes des del període impositiu següent a aquell en què se
sol·liciti.
ARTICLE 11
1. Els tipus de gravamen aplicables en aquest municipi seran:
1. Per als béns immobles urbans:

1,071%

2. Per als béns immobles rústics:

0,519%

3. Per als béns immobles de característiques especials:

1,071%

2. En cas que en virtut de disposició legal es modifiquin, per a l'exercici 2006, els
valors cadastrals dels béns de naturalesa rústica, els tipus de gravamen a aplicar
seran els resultants de dividir els tipus de l'apartat 1.2 anterior pel coeficient de revisió
dels valors cadastrals, considerant-se només tres xifres decimals, amb arrodoniment
de la tercera, per excés, si la quarta és igual o superior a 5, i per defecte, si és inferior.

En cap cas el tipus impositiu resultant de l'aplicació d'aquest apartat
serà inferior a

0,502%

Apartat 3 sense modificació
ARTICLE 15
Es modifica l'apartat 1, que passarà a tenir la redacció següent:
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1. L'Ajuntament confeccionarà anualment el padró o matrícula fiscal de l'Impost, que
estarà constituït per les dades referents als béns immobles subjectes al mateix:
subjectes passius, valors cadastrals, base liquidable que correspongui, tipus
impositius i quotes, amb separació entre els béns de naturalesa urbana, rústica i de
característiques especials. El padró serà aprovat per resolució de l'Alcalde-President i
exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils, comptats a partir de la
publicació de l’edicte corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, dins del qual
els contribuents podran formular els recursos i al·legacions que considerin oportuns.
L'exposició pública del Padró produirà els efectes de la notificació en els termes
establerts en la Llei General Tributària.

Apartats 2 i 3 sense modificació
Es suprimeix l'apartat 4
ARTICLE 16
Es modifica l'apartat 2, que passarà a tenir la redacció següent:
2. No obstant el que s'estableix a l'apartat anterior, quan al subjecte passiu se li
notifiqui una liquidació en què no se li reconegui un benefici fiscal pregat en aquest
impost, aquest podrà instar la rectificació de la liquidació i la concessió del
corresponent benefici en tant la liquidació no sigui ferma.
Igualment, es concedirà el benefici fiscal sol·licitat, si escau, per a l'any en curs quan
la sol·licitud hagi estat presentada en data posterior a la d'acreditació però en tant
aquest no sigui exigible.

Apartat 1 sense modificació
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES
DE TRACCIÓ MECÀNICA
ARTICLE 3
Es modifica l'apartat 3 que passarà a tenir la redacció següent:
3.1. Gaudiran d’una bonificació del 100 % de la quota de l’impost els vehicles que,
tenint o no la consideració d’històrics, la seva antiguitat sigui superior a 25 anys,
comptats a partir de la data de la seva fabricació. Si aquesta no pogués ser coneguda
es prendrà com a tal la de la seva primera matriculació, o, en el seu defecte, per
impossibilitat de coneixement de les dades anteriors, la data en la qual el
corresponent tipus o variant va deixar-se de fabricar.
Per poder gaudir d'aquesta bonificació els interessats hauran d'instar la seva
concessió acreditant la concurrència de les circumstàncies previstes al paràgraf
anterior.
Per a l'acreditació de l'antiguitat dels vehicles serà necessari la presentació de la fitxa
tècnica del vehicle, o bé del permís de circulació o bé d'altra documentació oficial en
què consti la data de matriculació o de fabricació del vehicle corresponent.
3.2 Gaudiran d'una bonificació del 75 % de la quota de l'impost els vehicles elèctrics.
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3.3 Gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota de l'impost els vehicles bimodals
(elèctric i gasolina) i els que utilitzin com a combustible gas natural compromit, d'altres
gasos liquats o biogas, validats per l'Institut Català d'Energia .
Per poder gaudir d'aquestes bonificacions els interessats hauran d'instar la seva
concessió acreditant la concorrència de les circunstàncies mitjançant la presentació
de la fitxa tècnica del vehicle.

ARTICLE 5
1.- Les quotes previstes a l'article 95.1 del text refós de la llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per RDLeg 2/2004, de 5 de març, s'incrementaran
mitjançant l'aplicació dels coeficients que s'indiquen, arrodonint les tarifes resultants a
10 cèntims d'euro:
- Apartat a), turismes, i apartat f), altres vehicles:
- Resta de vehicles, apartats b), c), d) i e) :

1,88054
1,83021

Així, el quadre de les tarifes resulta :
POTÈNCIA I TIPUS DE VEHICLE

TARIFA (€)

a)
a).1
a).2
a).3
a).4
a).5

Turismes
De menys de 8 cavalls fiscals
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals
De 20 cavalls fiscals en endavant

23,70
64,10
135,30
168,50
210,60

b)
b).1
b).2
b).3

Autobusos
De menys de 21 places
De 21 a 50 places
De més de 50 places

152,50
217,10
271,40

c)

Camions
De menys de 1.000 kg.de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 kg.de càrrega útil
De més de 2.999 a 9.999 kg.de càrrega útil
De més de 9.999 kg.de càrrega útil

77,40
152,50
217,10
271,40

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

32,30
50,80
152,50

d)

e)

Remolcs i semirremolcs arrossegats per vehicles de
tracció mecànica
De menys de 1.000 i més de 750 kg.de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 kg.de càrrega útil

32,30
50,80
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f)

De més de 2.999 kg.de càrrega útil

152,50

Altres vehicles
Ciclomotors
Motocicletes fins a 125 cc.
Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc.
Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc.
Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 cc.
Motocicletes de més de 1.000 cc.

8,30
8,30
14,20
28,50
57,00
113,90

En cas que en virtut de disposició legal es modifiqui, per a l'exercici 2006, el quadre de
tarifes previst a la llei d'Hisendes Locals, el coeficient a aplicar serà el resultat de
dividir cada una de les tarifes del quadre anterior per les noves tarifes previstes a la
llei d'Hisendes Locals, arrodonit a 5 decimals, sense que aquest pugui ser inferior a

1,82046
1,77174

per als apartats a) i f)
per a la resta de vehicles

Apartat 2
Es modifica la lletra d), que passarà a tenir la redacció següent:
Pel que fa als vehicles que d’acord amb la seva capacitat no estiguin obligats a
matriculació, es consideraran aptes per a la circulació des del moment que se n’hagi
expedit la certificació corresponent per part de l'organisme competent o, en tot cas,
quan siguin realment en circulació.

Lletres a), b), c) i e) sense modificació.
Apartat 3 sense modificació
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

ARTICLE 4-BIS
Es modifica la lletra a) de l'apartat 1, que passarà a tenir la redacció següent:
La construcció d'habitatges de protecció oficial.
Els interessats hauran d'aportar amb la seva sol·licitud documentació acreditativa
d'haver sol·licitat la qualificació d'habitatges de protecció oficial davant la Generalitat
de Catalunya.
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S'haurà d'acreditar l'obtenció de la cèdula de qualificació definitiva, en el termini de 10
dies a partir de la seva concessió. En cas que s'hagi denegat aquesta cèdula,
l’Ajuntament practicarà liquidació complementària de l'impost respecte de la quantitat
bonificada, i dels interessos de demora que s'escaiguin, pel gaudi indegut de la
bonificació.
Es suprimeix l'apartat 7.
Els anteriors apartats 6, 8, 9-1r paràgraf i 9-2n paràgraf passen a ser els nous
apartats 5, 6, 7 i 8, respectivament.
Es modifica el nou apartat 8, que passarà a tenir el redactat
següent:
Les bonificacions previstes en aquest article tenen caràcter pregat i hauran de ser
sol·licitades per l'interessat.
El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia en el moment de presentació de la
sol·licitud de llicència urbanística i s'estén fins a la finalització del termini de
presentació de l'autoliquidació provisional, establert a l'article 5 d'aquesta ordenança.
Els beneficis regulats en aquest article no tindran caràcter retroactiu, i per tant no
s'atorgaran a les sol·licituds presentades fora del termini establert.
ARTICLE 5
Es modifica l'apartat 1, que passarà a tenir el redactat següent:
1.
Els subjectes passius substituts del contribuent estaran obligats a presentar dins
del mes següent a la concessió de la corresponent llicència, autoliquidació de l’impost
i a efectuar simultàniament l’ingrés de la quota.

En el supòsit de que l’interessat hagi sol·licitat, en la forma prevista, una bonificació de
les regulades en aquesta Ordenança, el termini d’un mes es computarà des de la
resolució de la sol·licitud esmentada.

A l’autoliquidació hi constarà la informació següent :
a) Descripció de la construcció, instal·lació o obra a realitzar.
b) Situació de l’immoble o terreny.
c) Base imposable
A l'autoliquidació s’acompanyarà còpia del pressupost del projecte degudament visat
pel Col·legi Oficial corresponent, en el cas que aquest sigui preceptiu.
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Quan no es disposi de pressupost del projecte visat pel Col·legi Oficial, l'autoliquidació
corresponent s’adequarà als índexs o mòduls que figuren a l’annex número 2 a
aquesta ordenança.

Apartats 2, 3, 4, 5 i 6 sense modificació.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE
L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
ARTICLE 8
Es modifica l'apartat 2
Per a determinar l’import de l’increment real del valor dels terrenys s’aplicarà sobre el
valor del terreny en el moment de l’acreditació, el percentatge que correspongui en
funció del nombre d’anys en què s’hagi generat l’increment, segons el quadre següent:
Percentatge anual
Període imposable
D’1 a 5 anys
Fins a 10
anys
Fins a 15
anys
Fins a 20
anys

d’increment
3,51%
3,30%
3,05%
2,89%

Apartats 1, 3 i 4 sense modificació
ARTICLE 17
Es modifica l'apartat 1, que quedarà redactat de la manera següent:
Els subjectes passius vindran obligats a presentar, dins dels terminis que
s’especifiquen a l’apartat 2, autoliquidació de la transmissió que motiva la imposició,
en la que hi constarà preceptivament la informació següent:
a) Dades personals (nom i cognoms o denominació social, DNI, NIF o NIE i domicili
fiscal) del transmetent i de l’adquirent.
b) Situació de la finca objecte de transmissió, amb especificació de la referència
cadastral completa.
c) En cas de locals o habitatges en règim de divisió horitzontal, el coeficient de divisió
horitzontal i la situació i número del local.

d) Dret objecte de transmissió.
e) Dates de la present i anterior transmissió.
f) Valor cadastral del sòl en la data de la transmissió o acreditació de
l’impost.
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L'autoliquidació s’acompanyarà inexcusablement del document en què consti l’acte o
contracte que ocasioni la imposició.
Es modifica l'apartat 2, que quedarà redactat de la manera següent:

L'ingrés de la quota es realitzarà dins dels terminis següents, comptats a partir de la
data en què tingui lloc l’acreditació de l’impost:
a) Quan es tracti d’actes «inter vivos», el termini serà de trenta dies
hàbils.
b) Quan es tracti d’actes «mortis causa», el termini serà de sis mesos, prorrogables
fins a un any si així es sol·licita.
La sol·licitud de pròrroga es presentarà pels hereus, marmessors o administradors del
cabal relicte, dins el termini de sis mesos establert a l'apartat anterior, acompanyada
de certificat de defunció del causant, i fent-hi constar el nom i domicili fiscal dels
subjectes passius de l'impost, i els motius en què es fonamenta la sol·licitud.

Transcorregut un mes des de la presentació de la sol·licitud sense que s'hagués
notificat l'acord, s'entendrà concedida la pròrroga. No es concedirà la pròrroga quan la
sol·licitud es presenti després de transcorregut el termini de presentació de la
declaració.
La pròrroga concedida començarà a comptar des que finalitzi el termini de sis mesos
establert a l'article 17.2 b), i portarà aparellada l'obligació de satisfer l'interès de
demora corresponent fins al dia en què es presenti la declaració.

Si en finalitzar el període de pròrroga no s'hagués presentat la declaració, es
practicarà liquidació provisional de l'impost, sens perjudici de les sancions que puguin
correspondre.

Apartats 3, 4, 5 i 6 sense modificació.
ARTICLE 18
Es modifica el redactat d'aquest article:
L'Ajuntament podrà en qualsevol moment, d’ofici o a sol·licitud del subjecte passiu,
rectificar els errors materials o de fet i els aritmètics que puguin tenir les
autoliquidacions, sempre que no hagin transcorregut quatre anys des de la data de la
seva presentació. S’inclou dins d’aquest supòsit els casos en que es produeixi una
modificació del valor del sòl, derivada de la resolució de recurs o rectificació d’ofici de
dades cadastrals.
ARTICLE 20
Es modifica el redactat d'aquest article:
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1. Els notaris estan obligats a trametre a l’ajuntament respectiu, dins la primera
quinzena de cada trimestre, una relació o un índex que inclogui tots els documents per
ells autoritzats en el trimestre anterior, en que s’incloguin fets, actes o negocis jurídics
que posin de manifest la realització del fet imposable d’aquest impost, amb excepció
dels actes d’última voluntat. També estan obligats a trametre, dins el mateix termini,
una relació dels documents privats en què s’incloguin els mateixos fets, actes o
negocis jurídics, que els hagin estat presentats per a coneixement o legitimació de
signatures.
2. El que preveu l' apartat anterior s’entén sense perjudici del deure general de
col·laboració que estableix la Llei general tributària.
3. En la relació o l’índex que els notaris trametin a l’ajuntament, s'ha de fer constar la
referència cadastral dels béns immobles quan la referència es correspongui amb els
que siguin objecte de transmissió.

4. Els notaris han d’advertir expressament als compareixents en els documents que
autoritzin sobre el termini dins el qual estan obligats els interessats a presentar
declaració per l’impost i, així mateix, sobre les responsabilitats en què incorrin per la
manca de presentació de declaracions.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6 REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
ARTICLE 6
La tarifa a aplicar per la tramitació completa, en cada instància, de tota mena
d'expedients de competència municipal, des de la seva iniciació fins a la resolució
final, inclosa la certificació i notificació a l'interessat de l'acord que hi recaigui, serà la
següent:

EPÍGRAF

CONCEPTE

1
1.1

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

1.1.1
1.1.2
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5

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

TARIFA (€)

8,95
2,15
4,70
2,65
16,60
117,00
58,30
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1.7
1.7.a
1.7.b
1.8

Expedició d'informes i atestats per part dels serveis de
Seguretat Ciutadana
Relatius a accidents esdevinguts dins el terme municipal
44,70
Relatius a altres intervencions portades a terme per la
8,95
Policia Local
Certificat de documents o de dades no incloses en altres apartats,
excepte certificats de dades del padró d'habitants
En cas de certificat de dades cadastrals, la tarifa
correspon a cada finca o unitat urbana

6,35

1.9

Expedició de certificacions acadèmiques del Conservatori
Municipal de Música

13,60

1.10

Informes sobre dades físiques i jurídiques o sobre valors
cadastrals, per cada finca o unitat urbana, quan no sigui
possible la seva expedició automàtica

6,15

1.11

Informes i consultes de l'article 88 de la Llei General
Tributària:

1.11.a

Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana, relatiu a finques que requereixen de
previ informe i valoració cadastral:

13,60

1.11.b

Altres consultes

13,60

2

CÒPIA DE DOCUMENTS O DE DADES

2.1

Reproduccions de plànols existents en el Pla General
d'Ordenació Urbana i altres Plans Urbanístics
Informes sobre plànols, alineacions, replantejament o
qualsevol altra circumstància urbanística
Reproduccions de plànols i documents dels projectes
d'obres municipals.
Tipus A:
Documentació simplificada
Documentació completa
Tipus B:
Documentació simplificada
Documentació completa
Documents o conceptes no determinats en els paràgrafs
anteriors

2.2
2.3
2.3.1
2.3.1.1
2.3.1.2
2.3.2
2.3.2.1
2.3.2.2
2.4
2.5

Fotocòpies d'expedients sotmesos a informació pública o
a audiència de l'interessat amb exclusió d'aquells
documents la reproducció dels quals comporti una taxa
específica determinada en aquesta Ordenança sempre
que el seu lliurament sigui autoritzat, per cada fotocòpia
que excedeixi de 5:

2.5.1
2.5.2

A una cara
A dues cares

4

TRESORERIA

4.1

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

30,80
63,50

23,40
70,60
47,20
140,00
3,35

0,19
0,36
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5

SERVEIS URBANÍSTICS

5.1
5.2
5.2.1.1
5.2.1.2
5.2.2.1
5.2.2.2
5.3
5.3.1

Tramitació d'expedients de declaració de ruïna
Amidament de terrenys i/o solars
Amidament de terrenys, per Ha
Tarifa mínima
Amidament de solars, per m2
Tarifa mínima
Planejament urbanístic
Tramitació de Plans Parcials, Plans Especials i/o Estudis
de Detall d'ordenació volumètrica, per Ha o fracció
Tramitació d'Estudis de Detall amb la finalitat
d'assenyalament d'alineacions i rasants
Tramitació de projectes d'urbanització

5.3.2
5.3.3
5.4.1
5.4.2
5.5
5.6

Tramitació de projectes de compensació per al
desenvolupament d'actuacions urbanístiques
Tramitació de projectes de reparcel.lació per a la
normalització de finques presentats pels administrats
Determinació d'alineacions i rasants sobre el terreny
Informació sobre viabilitat d'obtenir llicències de qualsevol
tipus i informes urbanístics diversos

6

ALTRES MATÈRIES DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL

6.1
6.2
6.3

Informacions testificades
Reconeixement de la signatura
Consulta d'expedients administratius no sotmesos a
informació pública, per dia, en horari d'oficines
Expedició de targetes per a l'autorització de tinença i ús
d'armes accionades per aire o gas comprimit, d'arcs,
ballestes i altres similars, que, d'acord amb la legislació
vigent, sigui de competència municipal

6.4

7

ACTUACIONS MUNICIPALS EN MATÈRIA
D’ACTIVITATS

7.1
7.1.1

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

8

DRETS D'EXAMEN
Drets acreditats per oposicions o concursos convocats per
aquesta Corporació,
Nivell A
Nivell B
Nivell C
Nivell D
Nivell E

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

139,00
100,00
139,00
0,730965
139,00
627,00
27,90
418,00
418,00
418,00
209,00
60,00

2,65
3,00
6,55
10,90

117,00

25,00
20,00
15,00
10,00
6,50
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S'afegeix un nou epígraf 5.6
Es suprimeixen els epígrafs 1.6, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.8 , 5.4.1, 7.1.2, 7.1.3,
7.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3 i 7.3.4
Es modifiquen els epígrafs 5.3.5, 5.3.6 i 5.3.7
Els antics epígrafs 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.4.2 i 5.4.3 passen a ser els nous epígrafs
5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.1 i 5.4.2, respectivament.
ARTICLE 7
Es modifica aquest article, que passarà a tenir el redactat següent:
La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació, expedint-se document justificatiu del servei
o activitat prestat amb l'import a pagar.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7, REGULADORA DE LA TAXA SOBRE PLAQUES,
PATENTS I DISTINTIUS
ARTICLE 2
El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada en
motiu de l'autorització, ús, registre, expedició i venda de plaques, patents i distintius
per a ciclomotors, vehicles que no estiguin gravats per l'impost municipal sobre
vehicles de tracció mecànica, immobles, guals, reserves d'aparcament a la via pública,
per contenidors, sacs de runa i altres que siguin d'ús obligatori segons les ordenances
municipals.
No estarà subjecte a la taxa la reposició d'una placa en cas de substracció de la
mateixa.
ARTICLE 5
1. El deute tributari serà el que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:
EPÍGRAF

CONCEPTE

a)
b)

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

c)

d)

Placa per contenidors o sacs de runes o altres similars,
1. Placa per soldar, unitat
2. Placa sense soldar, unitat

TARIFA (€)
11,50
23,00
2,40

5,50
4,50

Apartat 2 sense modificació
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ORDENANÇA NÚM. 8, REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT DE
LLICÈNCIES D'AUTO-TAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER

ARTICLE 5
La quota tributària serà la que resulti d'aplicar les tarifes següents:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1
2
3
4
4.1
4.2
5

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

TARIFA (€)
71,00
69,30
28,60
142,00
71,00
7,10

ARTICLE 6
Es modifica aquest article, que passarà a tenir el redactat següent:
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació, d'acord amb el procediment següent:
a) En presentar-se la sol·licitud de llicència, es comunicarà a l'interessat, mitjançant
diligència en el justificant de presentació, l'obligació de satisfer l'import de la taxa en
règim d'autoliquidació, dins dels 10 dies hàbils següents a la data de presentació de la
sol·licitud.
b) No es resoldrà la sol·licitud de llicència sense que consti a l'expedient el pagament
previ de la taxa acreditada o, si és el cas, la concessió d'ajornament o fraccionament
del seu pagament.

2. S'exclou de l'anterior procediment la taxa anual per l'ús i explotació de la llicència,
per al pagament de la qual l’administració expedirà el document corresponent.

ORDENANÇA NÚM. 9, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA RETIRADA DE
VEHICLES, CONTENIDORS O ALTRES BÉNS MOBLES DE LA VIA PÚBLICA
ARTICLE 1
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En ús de les facultats concedides per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa als
articles 15 a 19 i 57 del real decret legislatiu 2/2004 pel qual s'aprova el text refós de la
llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per a la
retirada de vehicles de la via pública i la seva immobilització i retirada de contenidors o
altres béns mobles de la via pública, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal.

ARTICLE 2
S'afageix l'apartat 3 , que té la seguent redacció:
3. També constitueix el fet imposable d'aquesta Taxa la realització de les activitats
municipals consistents en la retirada de contenidors o altres béns mobles de la via
pública, sempre que aquestes actuacions siguin motivades per infraccions de les
normes de circulació i altres ordenances i reglaments municipals.

ARTICLE 3
Es modifica aquest article, que passarà a tenir el redactat següent:
Seran subjectes passius contribuents, obligats al pagament de la Taxa, les persones
físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35,4 de la Llei General
Tributària, que siguin titulars del vehicle o contenidors o bé moble que hagi provocat
l'activitat de l'administració municipal.

ARTICLE 6
1. El deute tributari serà el que resulti de l'aplicació de les tarifes
següents:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1
1.1
1.1.1

Grua Municipal:
Serveis dins del nucli urbà.
Actuacions amb trasllat al Dipòsit Municipal de vehicles:
de les 8 a les 20 hores
a partir de les 20 hores
Actuacions que no acabin amb el trasllat del vehicle al
Dipòsit Municipal, per comparèixer el titular del vehicle un
cop iniciades les maniobres de retirada:

1.1.2

1.1.3
2

3

de les 8 a les 20 hores
a partir de les 20 hores
Serveis fora del nucli urbà. A les quantitats dels apartats
anteriors s'hi afegirà per quilòmetre recorregut
Estada al Dipòsit Municipal de vehicles:
Primer dia o fracció
Altres dies, per dia o fracció
Col·locació i posterior retirada de paranys d'immobilització
de vehicles, per cada servei

TARIFA (€)

60,00
66,00

30,00
33,00
0,482579

18,90
8,50
30,00
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4
4.1

Recollida de contenidors:
Recollida de contenidors, sacs de runa o altres béns
mobles amb camió cadena:

4.2

Recollida de contenidors, sacs de runa o altres béns
mobles amb camió ganxo

80,00

4.3

Preu per hora o fracció de camió cadenes, a partir de la
primera :

40,00

4.4

Preu per hora o fracció de camió ganxo, a partir de la
primera:

50,00

4.5

Estada al Dipòsit dels contanidors, sacs de runa o altres
béns mobles , per dia a partir de les 24 hores:

10,00

60,00

Apartat 2 sense modificació
ARTICLE 7
Es modifica aquest article, que passarà a tenir el redactat següent:
El pagament de les taxes regulades per la present Ordenança s'efectuarà al moment
de retirar el vehicle, el contenidor o el bé moble del dipòsit.
ORDENANÇA NÚM. 10, REGULADORA DE LA TAXA PER LA CONCESSIÓ
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ACTES COMPLEMENTARIS
ARTICLE 1. Foment i naturalesa
D’acord amb el que preveuen els articles 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local 20 a 27 i 57 del Text Refós de la Llei
d’Hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, s’estableix la taxa per la
concessió de llicències urbanístiques i actes complementaris

ARTICLE 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la realització d'activitat, tècnica i administrativa,
que tendeixi a verificar si els actes d'edificació i ús del sòl a què es refereix l'article 179
de Llei 2/2002, de 14 de març d'urbanisme, i que s'hagin de realitzar en el terme
municipal, s'ajusten a les normes urbanístiques, d'edificació i policia previstes en
l'esmentada Llei del sòl i en el Pla d'atorgament de llicència urbanística mitjançant
resolució expressa com per la comprovació de l'adequació de l'obra projectada a la
normativa urbanística en el cas de les actuacions subjectes a comunicació prèvia i/o
en el cas de les informacions prèvies a l'obtenció de llicència.

ARTICLE 3. Subjectes passiu.
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1.Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a
què es refereix l'article 35.4 de la llei General Tributària, sol·licitant de l'actuació de
què es tracti i/o que siguin propietaris o posseïdors o, si escau, arrendataris dels
immobles en què es realitzin les construccions o instal·lacions, o s'executin les obres.

2. En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i
contractistes de les obres.
ARTICLE 4. Responsables
1. Responen solidariament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques o jurídiques a què es referixen els articles 38.1 i 39 de la Llei
general tributària.
2. Són responsables subsidiaris els administradors de les societats i síndics,
interventors o liquidadors de la fallida, concursos, societats i entitats en general en el
supòsit i en l'abast que estableix l'article 40 de la Llei general tributària.

ARTICLE 5. Quota tributària
1. Constituirà la base imposable de la taxa el cost real i efectiu de l'activitat municipal
tant tècnica com administrativa que es desenvolupi, per tal de verificar si els actes
d'edificació i ús del sòl s'ajusten al vigent ordenament urbanístic.

2. Les quotes aplicables a cada llicència són les següents :
EPÍGRAF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

CONCEPTE
Obres majors (règim general), per m2
Obres majors provisionals, per m2
Obres majors en SNU, per m2
Parcel·lacions urbanístiques
Obres menors
Moviments de terres
Enderrocs
Comunicacions prèvies d'obres
Construcció, modificació, reforma o anul.lació de guals
Primera ocupació o utilització
Cates, cales, canalitzacions i similars a via pública
Pròrrogues de llicències
Modificacions de llicències , per m2
Canvis de titularitat

TARIFA (€)
0,95
1,90
1,90
300,00
150,00
300,00
300,00
90,00
100,00
1.000,00
250,00
350,00
0,95
50,00

ARTICLE 6. Acreditament
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1. La taxa es merita i l'obligació de contribuir neix quan s'inicia l'activitat municipal que
constitueix el fet imposable. A l'efecte, hom entendrà iniciada aquesta activitat a la
data de presentació de la sol·licitud de llicència urbanística o la seva modificació, de
comunicació prèvia i/o de sol·licitud de la informació. En cas de manca de sol·licitud,el
moment que comencin les actuacions municipals per determinar l'obra en qüestió és
autoritzable o no.

2. El pagament de la taxa, en el cas de no haver sol·licitat la llicència, serà
independent de l'obligació de sol·licitar-la i també de l'expedient disciplinari que pugui
instruir-se.
3. En els dos supòsits de l'apartat anterior no es produirà en cap cas el retorn de les
taxes. Únicament es preveu el retorn parcial en el supòsit que l'interessat desisteixi de
la seva sol·licitud en el període de pagament voluntari. En qualsevol cas l'Ajuntament
retindrà sempre una quantitat per import de 145 euros, en concepte de tarifa mínima
pel servei prestat amb caràcter previ al desestiment.

ARTICLE 7. Gestió tributària
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació, en el termini dels deu dies hàbils
següents a la presentació de la sol·licitud de llicència.

2. No es resoldrà la sol·licitud de llicència sense que consti a l'expedient el pagament
previ de la taxa acreditada o, si és el cas, la concessió d'ajornament o fraccionament
del seu pagament.

3. En els casos de sol·licitud de llicència, el titular i objecte de la qual siguin
coincidents amb un expedient resolt i arxivat dins els sis mesos precedents, per no
haver-se efectuat l'ingrés, es prendrà com a data de sol·licitud la de la sol·licitud inicial,
als efectes d'establir el període de presentació de l'autoliquidació. En conseqüència,
s'exigiran els recàrrecs que s'acreditin en la data de presentació de l'autoliquidació, en
aplicació de la Llei General Tributària.

Es suprimeixen els articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, i el 16.
Els anteriors articles 15, 17 i 18 passen a ser els nous articles 8, 9 i 10
respectivament.

ORDENANÇA NÚM. 11, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA INTERVENCIÓ,
LLICÈNCIA AMBIENTAL, LLICÈNCIA D’ACTIVITATS CLASSIFICADES I
LLICÈNCIA D’ACTIVITATS NO CLASSIFICADES I ALTRES ACTES DE
NATURALESA AMBIENTAL
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ARTICLE 1
D’acord amb el que preveuen els articles 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local 20 a 27 i 57 del Text Refós de la Llei
d’Hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, s’estableix la taxa per a la
intervenció, llicència ambiental, llicència d’activitats classificades i llicència d’activitats
no classificades i altres actes de naturalesa ambiental.

ARTICLE 2

S'afegeix un apartat k) a l'apartat 3, amb la redacció següent:
k) Les modificacions no substancials d'activitats.

ARTICLE 4

Es modifica el redactat dels apartats 1 i 3:
1. Estaran exempts del pagament de la taxa corresponent, però no d'obligació de
proveir-se de la intervenció ambiental que correspongui:

a) L'Estat, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal
del Bages i els Consorcis en els quals figuri l'Ajuntament de Manresa, amb motiu dels
actes relacionats amb els servies públics de comunicacions que explotin directament, i
per aquells que interessin immediatament la seguretat i la defensa nacional.

b) Els Organismes Autònoms de l'Ajuntament de Manresa i les societats municipals
quan el seu capital pertanyi íntegrament l'Ajuntament.

3. Les modificacions d'activitats prèviament legalitzades que tinguin per objecte
l'eliminació de barreres arquitectòniques gaudiran d'una reducció del 50% de la quota
que correspongui segons aquesta ordenança.

Es suprimeix l'apartat 4.
Apartat 2 sense modificació
ARTICLE 5
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Les quotes que s'hauran de satisfer per a la concessió de les llicències a què es
refereix l'article 2 d'aquesta ordenança seran les que resultin de l'aplicació de les
tarifes següents:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1

Llicències municipals d'activitats no classificades
La quota tributària es determinarà segons la superfície de
l'establiment
Fins a 50 m2
De 51 a 100 m2
De 101 a 200 m2

a)
b)
c)
2

620,00
930,00
1.240,00

Llicències ambientals i llicències d'activitats
classificades
La quota tributària es determinarà segons la superfície de
l'establiment
Fins a 50 m2
De 51 a 100 m2
De 101 a 200 m2
De 201 a 400 m2
De 401 a 600 m2
De 601 a 1.000 m2
De 1.001 a 3.000 m2
De 3.001 a 5.000 m2
més de 5.000 m2
a partir de 5.000 m2, per cada 1.000 m2 o fracció
Les activitats que són exclusivament d'aparcament privat
de vehicles, així com la superfície destinada a aparcament
al servei d'una activitat principal acreditaran el 50% de la
quota prevista en l'escala anterior.

3

Autorització ambiental
Les activitats subjectes al règim d’autorització ambiental,
tributaran per les actuacions municipals, el 50% de les
quotes previstes per a les llicències ambientals

4
4.1

Controls inicials i periòdics
La primera visita tècnica de comprovació per a la posta en
marxa de l'activitat no acreditarà cap quota addicional a la
de la corresponent llicència .

4.2

Les segones i següents visites per al control inicial
acreditaran cadascuna una quota de

4.3

Els controls periòdics de qualsevol activitat acreditaran
una quota del 25% de les previstes per a la primera
instal.lació
Revisions

5

TARIFA (€)

930,00
1.250,00
1.550,00
2.000,00
2.300,00
2.600,00
4.300,00
7.500,00
11.000,00
1.300,00

103,00
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5.1

La revisió periòdica (8 anys) o anticipada de les activitats
subjectes a autorització ambiental, tributarà el 15% de les
tarifes previstes per a la primera instal.lació.

5.2

La revisió periòdica (8 anys) o anticipada de les activitats
subjectes a llicència ambiental, tributaran el 25% de les
tarifes previstes per a la primera instal.lació

6

Adequacions
L’adequació de les activitats existents degudament
legalitzades a la normativa vigent, tributaran el 25 % de
les tarifes previstes per a la primera instal.lació

7

Legalitzacions
La legalització de les activitats preexistents que no
disposaven de llicència tributarà d’acord amb l’escala de
tarifes i quotes de la primera instal.lació.

8

Canvis de titularitat
Els canvis de titularitat, sigui quin sigui el tipus de llicència
o autorització, acreditaran una quota única de

9
9.1

Modificacions
Les ampliacions de superfície sense canvi d’activitat
tributaran en funció de la superfície ampliada segons les
quotes previstes per a la primera instal.lació.

9.2

Les ampliacions d’activitats en el mateix local, sense
ampliació de superfície tributaran en funció de l’espai
destinat a la nova activitat. En cas de no ser possible la
diferenciació física d’espais, tributaran el 50% de les
quotes previstes per a la primera instal.lació.

9.3

Modificacions no substancials

10
10.1

Activitats provisionals i/o temporalstemporals
Les obertures temporals per motiu de trasllat forçós per un
període màxim de 6 mesos no tributaran cap quota.
Les obertures temporals voluntàries tributaran un 10% de
les quotes previstes per a la primera instal.lació, si no
superen el període d’un mes, i el 50% fins a un màxim de
6 mesos. A partir de 6 mesos tributaran la totalitat de la
quota.

10.2

Els actes o espectacles de pública concurrència
considerats llicències temporals a l’ordenança municipal
sobre establiments de pública concurrència, tributaran una
quota única de
10.3

52,00

103,00

103,00

Les obertures provisionals dels establiments de pública
concurrència, mentre es tramita la llicència definitiva,
tributaran el 25% de la quota corresponent a la primera
instal.lació.
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11

Les persones interessades en la concessió d’una
autorització ambiental o d’una llicència ambiental o
d’activitats classificades, o no classificades podran
presentar prèviament a la petició una sol·licitud de
consulta sobre la idoneïtat de l’emplaçament, requisits o
límits que calguin per l’exercici de l’activitat. Aquesta
consulta acreditarà una quota de

103,00

12

La no admissió a tràmit de la sol·licitud, el desistiment de
l'interessat previ a la resolució, o la denegació per manca
d’algun dels documents preceptius que s'han d'adjuntar
amb la sol·licitud, acreditarà la quota tributària de

145,00

13

En cas de denegació de la llicència sol·licitada, l'import de
la taxa serà el 25% de la quota que li correspondria si
s’hagués concedit la llicència.

ARTICLE 6
Es modifiquen els apartats 2 i 3
2. Quan l'activitat s'hagi realitzat sense haver obtingut la llicència corresponent, la taxa
s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat municipal que porti a determinar si
l'activitat disposa o no de les condicions exigibles, amb independència de l'inici de
l'expedient administratiu que es pugui instruir per tal d’utoritzar o denegar la realització
de l’activitat.

3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no estarà afectada de cap manera per
la denegació de la llicència sol·licitada o per la seva concessió supeditada a la
modificació de les condicions de l'establiment, pel fet que l'acta de control inicial resulti
desfavorable, ni per la renúncia o desistiment del sol·licitant després que se li ha
concedit la llicència.

ARTICLE 7
Es modifica aquest article, que passarà a tenir el redactat següent:
1.
La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació, en el termini dels deu dies hàbils
següents a la presentació de la sol·licitud de llicència.

2.
No es resoldrà la sol·licitud de llicència sense que consti a l'expedient el
pagament previ de la taxa acreditada o, si és el cas, la concessió d'ajornament o
fraccionament del seu pagament.

3.
Si la resolució és desfavorable, es procedirà a tramitar d'ofici l'expedient de
devolució dels imports indegudament satisfets.
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4.
En els casos de sol·licitud de llicència, el titular i objecte de la qual siguin
coincidents amb un expedient resolt i arxivat dins els sis mesos precedents, per no
haver-se efectuat l'ingrés, es prendrà com a data de sol·licitud la de la sol·licitud inicial,
als efectes d'establir el període de presentació de l'autoliquidació. En conseqüència,
s'exigiran els recàrrecs que, s'acreditin en la data de presentació de l'autoliquidació,
en aplicació de la Llei General Tributària.

5. L'ajuntament podrà exigir la presentació de l'autoliquidació i el pagament de la taxa
en el moment de la sol.licitud, en els casos de les tarifes corresponenets a segones i
següents visites per al control inicial i en els casos de consultes prèvies.

ARTICLE 8
Es modifica aquest article, que passarà a tenir el redactat següent:
La taxa regulada per aquesta ordenança és independent i compatible amb les taxes
que s'acreditin per a la utilització privativa o especial de la via pública i de béns i
instal·lacions d'ús públic municipal.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA
D’ESCOMBRARIES

ARTICLE 7
Les quotes que s’han de satisfer per la Taxa per prestació del servei de recollida
d’escombraries són les que resultin de l’aplicació de les tarifes següents:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1
1.1
1.2
1.3
2

Habitatges ocupats:
Carrers 1a. categoria
Carrers 2a. categoria
Carrers 3a. categoria
Habitatges tancats tot l'any, en condicions d'ésser
ocupats:
Carrers 1a. categoria
Carrers 2a. categoria

2.1
2.2
2.3
3
4

Carrers 3a. categoria
Parades fixes de venda a la via pública
Locals susceptibles d’ésser ocupats per alguna activitat
mercantil, que estiguin tancats i desocupats tot l’any.

TARIFA (€)

81,10
56,70
39,40

40,70
28,30
19,70
60,80
60,80
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5

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

103,00

6

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

205,00

7

Oficines i despatxos professionals de 4 a 10 empleats;
hotels i pensions sense restaurant; bars i cafès fins a 3
empleats; establiments mercantils de 4 a 10 empleats;
centres d'ensenyament de tot tipus, incloses activitats
culturals, esportives i autoscoles, amb un cens de 101 a
400 alumnes/any

304,00

8

Oficines i despatxos professionals d'11 o més empleats;
bars i cafès de 4 a 10 empleats; sales de festes
discoteques i similars; cinemes i teatres oberts al públic
fins a 3 dies per setmana; bancs i d'altres entitats de crèdit
i estalvi; companyies de serveis públics;centres
d'ensenyament de tot tipus, incloses activitats culturals,
esportives i les autoscoles amb un cens superior a 400
alumnes/any

502,00

9

Hotels, hostals i pensions amb restaurant i serveis de
menjars fins a 30 habitacions, restaurants i d'altres
establiments amb servei de menjars; bars i cafès de més
de 10 empleats; establiments mercantils d'11 a 25
empleats, cinemes i teatres oberts més de 3 dies a la
setmana

807,00

10

Hotels, hostals i pensions amb restaurant i serveis de
menjars, de més de 30 habitacions; clíniques, hospitals i
d'altres centres d'assistència sanitària; establiments
mercantils de més de 25 empleats.

1.506,00

11

Llars d’infants públiques; habitatges amb residents que
acreditin tenir ingressos globals no superiors al salari
mínim interprofessional mensual vigent en la data
d'acreditació de la taxa, i habitatges amb residents que, tot
i tenir ingressos globals superiors al salari mínim
interprofessional mensual, aquests no són superiors al
45% d'aquest SMI per resident.

12

Retirada d'escombraries i runes que hagin estat abocades
en solars i terrenys privats:
Per desplaçament
Per m3 de recollida

a)
b)

19,00

52,00
35,229620

ARTICLE 8
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Es modifica el redactat de l'apartat d)
d) Els locals destinats a guarda i custòdia de vehicles aliens, activitat subjecta a
l'Impost sobre activitats econòmiques, tindran la consideració d'establiment mercantil, i
se'ls aplicarà la tarifa que correspongui en funció del nombre d'empleats. Els locals
destinats a aparcament privat de vehicles i els que tinguin tipologia 1.2.3 al cadastre
immobiliari urbà (garatges i porxos en planta baixa d'habitatges unifamiliars) no
quedaran subjectes a la taxa, sempre i quan no s'hi desenvolupi cap activitat
mercantil.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14 REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI
MUNICIPAL
ARTICLE 6
El deute tributari es calcularà per mitjà de l'aplicació de les tarifes següents:

EPÍGRAF

CONCEPTE

1
1.1
1.1.1
1.1.2

Traspàs dels drets de concessió sobre sepultures:
Nínxols unitaris :
Files primera i segona
Files tercera i quarta

1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2

Files cinquena i sisena
Nínxols dobles:
Files primera i segona
Files segona i tercera

1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.3
3.4
4

D'altres sepultures
Urnes cineràries
Primera i segona filera
Tercera filera
Trasllat de restes
Tancament de sepultures:
Nínxols
De nínxols unitaris
De nínxols dobles
D'altres sepultures
D’urnes cineràries
Sepultures del cementiri musulmà
Col·locar làpida de marbre o, en cas d’hipogeus i capelles,
col·locar llosa
De nínxols unitaris
De nínxols dobles
Hipogeus i capelles
Panteons, per nínxol
Columbaris
Urnes cinerames
Sepultures del cementiri musulmà (només per la
col·locació inicial o per la substitució)
Inscripcions, per cada una

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5

TARIFA (€)

20,50
16,50
13,70
40,70
37,00
121,90
19,20
15,50
42,90

19,00
38,10
46,30
10,90
46,30

20,80
40,80
40,80
20,80
40,80
10,90
20,80
8,30
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6
7
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
9
10
10.1
10.2
11
11.1
11.1.1
11.1.2
11.2
11.2.1
11.2.2
11.3
11.3.1
11.4
11.5
12
12.1
12.2
12.3
13
13.1
13.2
13.3

Decoració de sepultures
Reducció de restes i neteja general de sepultures
Col·locar marcs metàl·lics, costats, baranes metàl·liques i
de marbre i d'altres elements similars
Col·locar costats
De nínxols unitaris
De nínxols dobles
Urnes cineràries
Col·locar marc
De nínxols unitaris
De nínxols dobles
Urnes cineràries
Subministrament de fluid elèctric, per sepultura i any
Cadàvers en dipòsit:
Per deixar un cadàver a cambra frigorífica, per cada 24
hores o fracció
Per la custòdia de restes en dipòsit, per cada 24 hores o
fracció
Trasllat de cadàvers o restes mortals:
Entrada de cadàvers o restes mortals amb origen a altres
localitats o cementiris
Entrada de cadàver o restes mortals
Entrada de cendres, preu per un cadàver o restes
Sortida de cadàvers o restes mortals amb destinació a
altres localitats o cementiris
Sortida de cadàvers o restes mortals
Sortida de cendres, preu per un cadàver o restes
Entrada de cadàvers o restes mortals amb origen al propi
municipi
Entrada de cendres, preu per cadàver o restes
Embalsamar cadàvers
Tècniques de conservació
Drets d'enterrament:
Enterraments ordinaris
Enterraments altres sepultures
Enterrament religió islàmica
D'altres serveis:
Expedició de títols de concessió de drets funeraris, per
cada títol
Tramitació d'expedients de canvis de titularitat de
sepultures, amb publicació d'anuncis oficials, per sepultura
Inscripcions en la pàgina d'observacions dels títols de
concessió de drets funeraris, per cada una

75,20
24,60

20,40
40,80
10,90
20,40
40,80
10,90
8,40
36,30
9,90

51,50
29,60

51,50
29,60

29,60
103,60
52,60
67,60
142,30
142,30
7,00
24,00
25,70

ARTICLE 7
Es modifica l'apartat a , que passarà a tenir el redactat següent:
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En presentar-se la sol.licitud del servei de que es tracti, els subjectes passius
formularan al mateix temps l'autoliquidació, i faran efectiu el pagament de la taxa.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
ACTIVITATS ECONÒMIQUES

ARTICLE 10
Es modifica la redacció de l'apartat 1:
Les quotes resultants de l'aplicació del coeficient de ponderació regulat a l'article
anterior s'incrementaran mitjançant l'aplicació de l'escala d'índexs següent, en funció
de la situació física de l'establiment dins del terme municipal, i de la categoria o sector
en què radiquin:
Categoria fiscal del carrer, tram de carrer o zona particularitzada

Índex
aplicable

Primera
Segona
Tercera

2,32
2,02
1,87

Les categories dels diferents carrers, trams de carrer o zones particularitzades figuren
a l'annex únic a aquesta ordenança.

ARTICLE 11
L'actual apartat 3 passa a ser l'apartat 4, i com a apartat 3, s'incorpora l'actual apartat
4 de l'article 13, el redactat del qual és:
3. En cas de baixa per cessament de l'activitat, les quotes seran prorratejables per
trimestres naturals, llevat d'aquell en què es produeixi el cessament esmentat. Els
subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als
trimestres naturals on no s'hagués exercit l'activitat.

ARTICLE 12 BIS
S'incorpora un nou article 12 bis, amb la redacció següent:

1. L’impost s’exigirà en règim d’autoliquidació en els casos de declaracions d’alta, que
s’hauran de presentar dins els terminis i en les condicions que s’estableixen als
apartats 2 i 3 d’aquest article.

2. Els subjectes passius que no estiguin exempts de l’impost estan obligats a
presentar declaració d’alta a la seva matrícula.
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Així mateix, estan obligats a presentar la declaració d’alta a la matrícula els subjectes
passius que apliquin alguna de les exempcions que estableix l’impost, quan deixin de
complir les condicions exigides per a la seva aplicació.

3. Les declaracions d’alta a què fa referència el paràgraf primer de l’apartat 2 s’han de
presentar abans del transcurs d’un mes des de l’inici de l’activitat, mitjançant el model
aprovat per l’ajuntament.

Les declaracions d’alta a què fa referència el paràgraf segon de l’apartat 2 s’han de
presentar durant el mes de desembre immediatament anterior a l’any en el qual el
subjecte passiu estigui obligat a contribuir per l’impost.

4. Els subjectes passius inclosos a la matrícula de l’impost estan obligats a presentar
la declaració mitjançant la qual es comuniquin les variacions d’ordre físic, econòmic o
jurídic que es produeixin en l’exercici de les activitats gravades i que tinguin
transcendència a efectes de la seva tributació per aquest impost.

Les declaracions de variació s’han de presentar en el termini d’un mes, a comptar de
la data en la qual es va produir la circumstància que va motivar la variació.

5. Els subjectes passius de l’impost que cessin en l’exercici d’una activitat, per la qual
figurin inscrits en la matrícula, estan obligats a presentar declaració de baixa en
l’activitat, mitjançant el model aprovat per l’ajuntament.

Les declaracions de baixa s’han de presentar en el termini d’un mes, a comptar de la
data en la qual es va produir el cessament.

En cas de defunció del subjecte passiu, els seus drethavents han de formular la
declaració de baixa pertinent en el termini que assenyala el paràgraf anterior, a
comptar del moment de la defunció.

6. També estan obligats a presentar la declaració de baixa a la matrícula els subjectes
passius que hi estiguin inclosos que accedeixin a l’aplicació d’una exempció.

Aquesta declaració s’ha de presentar durant el mes de desembre immediatament
anterior a l’any en el qual el subjecte passiu quedi exonerat de tributar per l’impost.

ARTICLE 13
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Es suprimeixen els apartats 3 i 4

ARTICLE 14
Es modifica l'apartat 1, que passarà a tenir el redactat següent:
1. Els subjectes passius interessats a gaudir d'algun dels beneficis fiscals previstos en
aquesta ordenança, ho hauran de sol·licitar expressament en formular la corresponent
declaració d'alta a la matrícula. Queden exceptuats d'aquesta obligació els subjectes
passius a què fan referència les lletres A), B) C), D), G) i H) de l'article 5 d'aquesta
ordenança.

Apartat 2 sense modificació.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16, REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS DE
CONTROL I REGULACIÓ DE L’ABOCAMENT D’AIGÜES RESIDUALS
INDUSTRIALS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM PÚBLIC

ARTICLE 7
1.- Les quotes que s'hauran de satisfer per la taxa regulada a la present Ordenança
seran les que resultin de l'aplicació de les tarifes següents :

EPÍGRAF

CONCEPTE

1

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

131,00

Recollida de mostres amb motiu d'anomalies a la xarxa o
per infraccions dels abocaments, sempre que es verifiqui
l'anomalia o infracció
Peritatge sobre funcionament i comprovació de la qualitat
dels afluents residuals de pretractaments o mesures
correctives

43,60

2
3

4

5

TARIFA (€)

218,00
191,00

165,00

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

Apartat 2 sense modificació.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17, REGULADORA DE LA TAXA PER LA
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
MUNICIPAL AMB QUIOSCS, PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA,
ESPECTACLES O ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS I
RODATGES CINEMATOGRÀFICS

ARTICLE 2

Es modifica el redactat de les lletres a) i h), que passaran a tenir el redactat següent:
a) Parades i llocs de venda als mercats ambulants de la ciutat.
h) Exhibició, distribució o difusió a la via pública de publicitat de tot tipus, utilitzant
qualsevol mitjà.

Lletres b), c), d), e), f), g), i i) sense modificació.

ARTICLE 5

La tarifa a aplicar serà la següent:

EPÍGRAF

CONCEPTE

1

Parades i llocs de venda als mercats de la Plaça dels
Infants, Plaça del Carme, Plaça Major i Puigmercadal:
Per cada parada fixa de venda de fruites, verdures i
similars, fins a dos m2, per any

1.1

TARIFA (€)

37,60

1.2

Per cada parada de més de dos m2, per m2 i any

24,60

1.3

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

31,40

2

58,30
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3

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

3.1

Tarifa mínima

3.2

A més, per m2 o fracció

3.3

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

3.4

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

4

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

4.1

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

4.1.a)

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

4,293535

4.1.b)

Carrers de 1ra categoria (segons classificació fiscal de
carrers II)

3,229021

4.1.c)

Carrers de 2na i 3ra Categoria (segons classificació fiscal
carrers II)

1,632253

4.2

Destinats a la venda de loteries, jocs d'atzar, així com els
productes de les anomenades "castanyeres", per m2 o
fracció de superfície ocupada al dia:

4.2.a)
4.2.b)

Carrers de categoria especial
Carrers de 1a categoria

0,326451
0,219999

4.2.c)

Carrers de 2a i 3a categoria

0,170322

4.3

Tarifa mínima per cada aprofitament autoritzat

5

Parades, instal·lacions desmuntables o camions-tenda de
venda ambulant, situats en solars o en espais oberts del
domini públic degudament delimitats, regulats pel RDL
1/1993, de 9 de març, amb dret a instal·lació en les dates
variables autoritzades, per any:

5.1
5.1.1

Carrers de categoria especial
Parades fins a 2 m2 de superfície

57,70

5.1.2

Parades de més de 2 m2 de superfície, per m2 o fracció

28,90

5.2

Carrers de 1a categoria

5,46
0,369031
91,20

113,80

16,20
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5.2.1

Parades fins a 2 m2 de superfície

43,30

5.2.2

Parades de més de 2 m2 de superfície, per m2 o fracció

21,70

5.3

Carrers de 2a i 3a categoria

5.3.1

Parades fins a 2 m2 de superfície

28,90

5.3.2

Parades de més de 2 m2 de superfície, per m2 o fracció

14,50

6

Rodatge i filmacions cinematogràfic, per dia

182,00

7

Venda ambulant, en vehicle de motor procedent de
l'exterior del municipi, per vehicle i any

182,00

8

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

8.a)

Activitats de caràcter lucratiu

8.b)

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

9

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

10

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

54,10
5,41

3,48

ARTICLE 11

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

25,30 €

Aquest dipòsit previ es podrà substituir per garantia en forma d’aval bancari a favor de
l’Ajuntament.

En cas d’autorització d’espectacles ambulants, com circs o teatres, a
què fa referència l’epígraf 3 de les tarifes de l’article 5, la quantia de la
garantia serà, per cada llicència o autorització, de

660,00 €
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Apartats 1, 3, 4 i 5 sense modificació

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18, REGULADORA DE LA TAXA PER LA
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
MUNICIPAL AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES,
TANQUES, CONTENIDORS, GRUES, PUNTALS, CAVALLETS, BASTIDES I
ALTRES INSTAL·LACIONS SEMBLANTS

ARTICLE 5

1. La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF

CONCEPTE

TARIFA (€)

1
1.1

Ocupació del domini públic
Amb tanques, bastides o instal·lacions semblants

1.1.1

Ocupació del domini públic amb tanques, bastides o instal·lacions
semblants, per m2 o fracció al mes
Aquesta tarifa s'aplicarà en aquells casos en què
4,222567
l'ocupació romangui per un període superior a 18 dies.

1.1.2

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

0,234587

1.2

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

0,333546

1.3

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

1.3.1

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

1.3.2

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

1.4

Amb grues d’obres o instal·lacions semblants

1.4.1

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

14,087052
0,782614

5,641918
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1.4.2

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

1.5

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

1.5.1

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

0,313440

Aquesta tarifa s'aplicarà en aquells casos en què
l'ocupació romangui per un període superior a 10 dies.
1.5.1.1
1.5.1.2
1.5.1.3
1.5.2

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

1.5.2.1
1.5.2.2
1.5.2.3

Carrers de primera categoria
Carrers de segona categoria
Carrers de tercera categoria

7,45
6,00
5,05

1.5.3

Ocupació del domini públic amb contenidors no metàl·lics
d’un metre cúbic de capacitat, per dia
Ocupació del domini públic amb contenidors, i altres
elements auxiliars o complementaris del transport, dipòsit
de materials o recollida de runes de qualsevol mena,
procedents d’enderrocament d’obres, construccions, o
instal·lacions de tot tipus, per any

1,50

1.5.4

74,50
60,00
50,50

750,00

1.6

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

1.6.1.

Carrers de primera categoria

11,106416

1.6.2
1.6.3

Carrers de segona categoria
Carrers de tercera categoria

9,261261
7,380622

1.7

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

0,234191

2

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

16,90
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2. Quan algun dels elements o aprofitaments a què es refereixen els epígrafs anteriors
estiguessin instal.lats i situats a l'interior de la superfície delimitada per tanques,
només serà d'aplicació la tarifa de l'epígraf 1.1.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19, REGULADORA DE LA TAXA PER LA
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
MUNICIPAL DERIVAT DE LES RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER LES
ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES EN ELS EDIFICIS I SOLARS A TRAVES
DE LES VORERES I LES RESERVES PER APARCAMENT EXCLUSIU, CÀRREGA
I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE TOTA MENA.

ARTICLE 5
La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1

Guals i reserves d'espai a la via pública per entrada i
sortida de vehicles dels edificis i terrenys.
Guals d’ús permanent, per cada metre lineal o fracció de
reserva i any:
Carrers de 1a. categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria
Guals d’ús horari, de 8 a 20 hores, per cada metre lineal o
fracció i any:
Carrers de 1a. categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria
Guals d’ús horari, de 8 a 13 hores i de 16 a 20 hores, per
cada metre lineal o fracció i any:
Carrers de 1a. categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria
Coeficient corrector a aplicar a les tarifes dels epígrafs
anteriors, en funció del nombre de places d'aparcament
dels locals i immobles que gaudeixen de la reserva:

1.1
1.1.a)
1.1.b)
1.1.c)
1.2
1.2.a)
1.2.b)
1.2.c)
1.3
1.3.a)
1.3.b)
1.3.c)
1.4

1.5

TARIFA (€)

43,30
36,80
30,40

27,00
22,90
19,00

20,20
17,30
14,30

Capacitat
fins a 10 vehicles
d'11 a 25 vehicles
de 26 a 50 vehicles
de 51 a 75 vehicles
de 76 a 100 vehicles

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

de més de 100 vehicles
Tarifa mínima a aplicar per cada plaça d'aparcament

2,50
5,45
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2

2.1
2.1.a)
2.1.b)
2.1.c)
2.2
2.2.a)
2.2.b)
2.2.c)
2.3
2.3.a)
2.3.b)
2.3.c)
3

4

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

6

Per cada metre lineal o fracció de calçada afectada per
reserves d’espai en la via pública per càrrega o
descàrrega de mercaderies; com a principi o final de línia
de serveis regulars interurbans de transport col·lectiu de
viatgers, serveis discrecionals d’excursions i d’agències de
turisme o similars, i els aparcaments concedits a hotels i
entitats, per any:
Reserves permanents durant tot el dia o fracció superior a
vuit hores:
Carrers de 1a. Categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria
Reserves permanents entre quatre i vuit hores:
Carrers de 1a. categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria
Reserves permanents fins a quatre hores diàries com a
màxim:
Carrers de 1a. categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria
La reserva d'aparcament per càrrega i descàrrega davant
d'obres de construcció, reforma o enderrocament
d'immobles, satisfarà la tarifa corresponent a l'epígraf 2
per cada metre lineal o fracció de calçada afectada,
dividida per mesos.
Reserves d'espais i aparcaments per càrrega i descàrrega
de mercaderies o altres motius, de caràcter no permanent,
provocades per necessitats ocasionals, per metre lineal o
fracció de calçada afectada per reserva i dia, qualsevol
que sigui el nombre d'hores autoritzat:

190,20
158,30
126,40
111,50
95,70
78,50

60,20
51,20
42,40

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

2,909668
2,377412
2,058058

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

0,25
0,500000
0,75
1,00
18,20

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 REGULADORA DE LA TAXA PER LA
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
MUNICIPAL AMB TAULES, CADIRES, EMPOSTISSATS I TRIBUNES

ARTICLE 5
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La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1

Aprofitaments ocasionats per dies o actes determinats, per
dia:

1.a)
1.b)
2

Per cada taula
Per cada cadira
Aprofitaments temporals autoritzats per períodes
mensuals, per mes:
Per cada taula
Per cada cadira
Taulats, empostissats i tribunes, per m2 de superfície
ocupada i dia
Tarifa mínima que s'ha d'aplicar per cada acte d'ocupació
del domini públic municipal amb els elements assenyalats
als epígrafs anteriors

2.a)
2.b)
4
5

6

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

6.a)

Plaça Sant Domènec, i primer tram del Passeig de Pere III
(entre Sant Domènec i Àngel Guimerà)
Segon tram del Passeig de Pere III (entre Àngel Guimerà i
11 de Setembre)
Tercer tram del Passeig de Pere III (entre 11 de setembre i
Bonavista)

6.b)
6.c)

TARIFA (€)

1,525803
0,283870

7,420000
2,020000
0,496773
17,00

1,50
1,30
1,25

Es suprimeix l'epígraf 3

ARTICLE 10

Es modifica l'apartat1, que passarà a tenir la redacció següent:
1. Quan la utilització privativa o aprofitament especial provoquin la destrucció o el
deteriorament del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa
que correspongui, estarà obligat al reintegrament del cost total de les despeses
corresponents de reconstrucció o reparació i a dipositar prèviament el seu import.

En els casos de les ocupacions previstes a l’epígraf 2 (taules i cadires), el titular de la
llicència estarà obligat a constituir, amb caràcter previ, una fiança en metàl·lic en
garantia de la reparació dels possibles danys i del compliment de les obligacions
inherents a la instal·lació, ocupació o retirada dels elements col·locats, de conformitat
amb l’escalat següent:

Fins a 5 taules
De 6 a 15 taules
Més de 15 taules

60,00 €
90,00 €
150,00 €
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Apartats 2, 3, 4 i 5 sense modificació

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21, REGULADORA DE LA TAXA PER LA
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
MUNICIPAL DERIVATS DE L’OBERTURA DE RASES, FOSSES O EXCAVACIONS
I PER QUALSEVOL REMOGUDA DEL PAVIMENT O LES VORERES

ARTICLE 5

La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1
1.1
1.2
1.3
2

Per metre lineal de cata, rasa, fossa o excavació, quan
l'amplada no passi d'un metre.
Carrers de 1a. categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria
Quan l'amplada de la cata, rasa, fossa o excavació passi
d'un metre, les tarifes de l'epígraf anterior s'incrementaran
en un 100 per 100.

3

Tarifa mínima per cada obertura o excavació

TARIFA (€)

46,00
22,80
11,60

115,00

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

CONCEPTE

TARIFA (€)

1

Sòl estabilitzat primari

2

Paviments continus

189,00

3

Paviments llosetes

179,90

83,20

Aquest dipòsit previ es podrà substituir per garantia en forma d'aval bancari a favor de
l'Ajuntament.

Apartats 1, 3, 4 i 5 sense modificació

91

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22, REGULADORA DE LA TAXA PER LA
UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
MUNICIPAL DERIVATS DE LA INSTAL·LACIÓ DE PORTADES, APARADORS,
VITRINES, MARQUESINES, VELES, PUBLICITAT I D’ALTRES ELEMENTS
SIMILARS, REFERENTS A ESTABLIMENTS O ACTIVITATS COMERCIALS,
INDUSTRIALS, PROFESSIONALS O DE SERVEIS

ARTICLE 5
La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1

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

1.1

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

1.2
2

TARIFA (€)

2,696765
10,80
19,587034

3

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

20,864449

4

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

0,503868

5

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

5.1
5.2

Per metre quadrat o fracció de sòl o volada del domini
públic objecte d'aprofitament i any
Tarifa mínima per cada element i any

6

Pancartes situades a la via pública per cada pancarta i dia:

10,80
27,20
4,4000
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23, REGULADORA DE LA TAXA PER LA
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL SÒL, VOLADA I
SUBSÒL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB RIELLS, PALS, CABLES,
PERMÒDOLS, CAIXA D’AMARRATGE, DE DISTRIBUCIÓ O REGISTRE,
BÀSCULES, APARELLS PER A LA VENDA AUTOMÀTICA, TANCS, GALERIES I
D’ALTRES INSTAL·LACIONS SEMBLANTS

ARTICLE 5
La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1

Per metre lineal o fracció de cable subterrani, a l'any

0,425805

2

Per metre lineal o fracció de canonada subterrània
destinada a la conducció d'àrids, gasos o líquids, a l'any
Tancs o dipòsits per a combustibles o altres líquids, per
metre cúbic, que inclourà la gruixària del mur, de la solera
i del sostre, a l'any

0,503868

3

4
5

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

6

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

7
8

TARIFA (€)

4,222567

177,00
177,00
84,30
4,329019

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

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

56,00
28,40
11,30

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24, REGULADORA DE LA TAXA PER LA
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
MUNICIPAL, DERIVATS DE L’EXTRACCIÓ DE SORRA I ALTRES MATERIALS DE
CONSTRUCCIÓ
ARTICLE 5

La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1
2

Per m3 o fracció d'extracció de sorra
Per m3 o fracció d'extracció de grava o pedra

TARIFA (€)
0,496773
0,610321
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3
4

Per m3 o fracció d'extracció d'altres materials
Tarifa mínima per cada acte d'extracció

0,496773
38,00

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25 REGULADORA DE LA TAXA PER LA
UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE TERRENYS I SEPULTURES DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL
ARTICLE 5
La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1

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

2

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

2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.1.4

Seccions Verge de l'Alba
Nínxols de cantonada
Dobles, filera 1ª, núm, 501, 502, 717 i 718
Filera 1a, núm. 725, 726, 995 i 996
Filera 2a, núm. 727, 728, 997 i 998
Filera 3a, núm. 503, 504, 719, 720, 729, 730, 999 i
1000
Filera 4a, núm. 505, 506, 721, 722, 731, 732, 1001 i
1002
Filera 5a, núm. 507, 508, 723, 724, 733, 734, 1003 i
1004

2.1.1.5
2.1.1.6

2.1.2.
2.1.2.1
2.1.2.2.
2.1.2.3
2.1.2.4
2.1.2.5
2.1.2.6

2.1.3.
2.1.3.1
2.1.3.2.
2.1.3.3

Nínxols de columna
Dobles, filera 1ª, núm.525, 526, 533, 534, 685, 686,
693 i 694
Filera 1a, núm.755, 756, 765, 766, 955, 956, 965 i
966
Filera 2a, núm. 757, 758, 767, 768, 957, 958, 967 i
968
Filera 3a,
696, 759,
Filera 4a,
698, 761,
Filera 5a,
700, 763,

núm.527, 528, 535, 536, 687, 688, 695,
760, 769, 770, 959, 960, 969 i 970
núm.529, 530, 537, 538, 689, 690, 697,
762, 771, 772, 961, 962, 971 i 972
núm.531, 532, 539, 540, 691, 692, 699,
764, 773, 774, 963, 964, 973 i 974

Nínxols normals
Nínxols de primera filera dobles
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera

TARIFA (€)
10,675924

294,00
149,00
145,00
127,00
74,00
44,50

265,00
135,00
133,00
116,00
66,90
40,60

247,00
123,00
121,00
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2.1.3.4
2.1.3.5
2.1.3.6

Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera

105,90
61,30
36,80

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

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

175,00
157,00
130,00
112,80
86,60

2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

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

2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5

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

107,00
119,00
88,70
77,40
59,20

2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5

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

108,20
96,80
79,70
69,80
53,80

2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.6.6.

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

69,80
101,30
87,70
52,70
30,40
17,50

2.7

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

2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.7.5
2.7.6

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

2.8
2.8.1
2.8.2
2.8.3

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

69,00
62,30
51,90

26,20
25,60
24,80
24,10
23,00
22,40

135,00
122,00
101,30
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2.8.4
2.8.5

Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera

87,70
67,90

2.9
2.9.1
2.9.2
2.9.3
2.9.4
2.9.5

Secció de Sant Andreu
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera
Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera

115,20
103,60
86,50
74,80
57,60

2.10

Altres nínxols

2.11
2.11.1

Sepultures Cementiri islàmic
Sepultures Cementiri Islàmic per un difunt, concessió a 5
anys, per any

3

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

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6

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

3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.1.4

Secció Verge de l'Alba
Nínxols de cantonada:
Dobles, filera 1ª, núm.501, 502, 717 i 718
Filera 1a simples, núm.725, 726, 995 i 996
Filera 2a simples, núm.727, 728, 997 i 998
Filera 3a simples, núm. 503, 504, 719, 720, 729,
730, 999 i 1000
Filera 4a simples, núm. 505, 506, 721, 722, 731,
732, 1001 i 1002
Filera 5a simples, núm.507, 508, 723, 724, 733,
734, 1003 i 1004

3.2.1.5
3.2.1.6

3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4
3.2.2.5

Nínxols de columna:
Dobles, filera 1a, núm.525,
686, 693 i 694
Filera 1a simples, núm. 755,
956, 965 i 966
Filera 2a simples, núm. 757,
958, 967, 968
Filera 3a simples, núm. 527,
688, 695, 696, 759, 760,
969 i 970
Filera 4a simples, núm. 529,
690, 697, 698, 761, 762,
971 i 972

28,80

106,20

869,00
1.253,00
1.089,00
655,00
382,00
219,00

3.665,00
1.851,00
1.815,00
1.580,00
926,00
551,00

526, 533, 534, 685,

3.345,00

756, 765, 766, 955,

1.673,00

758, 767, 768, 957,

1.651,00

528, 535, 536, 687,
769, 770, 959, 960,

1.430,00

530, 537, 538, 689,
771, 772, 961, 962,

833,00
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3.2.2.6

Filera 5a simples, núm. 531, 532, 539, 540, 691,
692, 699, 700, 763, 764, 773, 774, 963, 964,
973 i 974

506,00

3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.3.3
3.2.3.4
3.2.3.5
3.2.3.6

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

3.062,00
1.530,00
1.509,00
1.303,00
762,00
455,00

3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5

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

2.170,00
1.939,00
1.619,00
1.404,00
1.082,00

3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5

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

1.338,00
1.202,00
1.003,00
869,00
672,00

3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3

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

3.6

Secció Verge del Carme

3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5

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

3.7

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

3.8
3.8.1
3.8.2
3.8.3
3.8.4
3.8.5

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

2.015,00
1.526,00
1.272,00
1.102,00
847,00

3.9
3.9.1
3.9.2
3.9.3

Secció Sant Andreu
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera
Nínxols de tercera filera

1.725,00
1.553,00
1.293,00

873,00
784,00
653,00

1.336,00
1.488,00
1.115,00
968,00
746,00
369,00
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3.9.4
3.9.5

Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera

3.10
3.10.1
3.10.2
3.10.3
3.10.3.1
3.10.3.2
3.10.4
3.10.4.1
3.10.4.2
3.10.5
3.10.5.1
3.10.5.2
3.10.5.3
3.10.6
3.10.6.1
3.10.6.2
3.10.7

Altres nínxols
Secció Sant Fruitós “B”, (entre els núm. 341 i 560)
Secció Sant Fruitós “C”, (entre els núm. 261 i 430)
Secció Sant Fruitós “D”
Secció Sant Fruitós “D”, (entre els núm. 1 i 260)
Secció Sant Fruitós “D”, (entre els núm. 261 i 430)
Secció Sant Fruitós “E”
Secció Sant Fruitós “E” (entre els núm. 1 i 260)
Secció Sant Fruitós “E” (entre els núm. 261 i 430)
Secció Sant Fruitós “F”
Secció Sant Fruitós “F” (entre els núm. 1 i 260)
Secció Sant Fruitós “F” (entre els núm. 261 i 430)
Secció Sant Fruitós “G (entre els núm. 1 i 170)
Secció Sant Antoni
Secció Sant Antoni (entre els núm. 1 i 255)
Secció Sant Antoni (entre els núm. 256 i 265)
Seccions Sant Enric, Sant Miquel, Sant Joaquim,
Sant Ferran
Seccions S. Enric, S. Miquel, S. Joaquim, S. Ferran,
nínxols unitaris
Seccions Santa Rosa, Verge de Montserrat, Sant
Jordi, Santa Eulàlia, Verge de l’Alba, Santa Teresa,
Verge de la Mercè

3.10.7.1
3.10.7.2

3.10.8

Seccions Santa Rosa, Verge de Montserrat, Sant
Jordi, Santa Eulàlia, Verge de l’Alba, Santa Teresa,
Verge de la Mercè

3.10.8.1
3.10.8.1.1

Secció Santa Rosa (entre els núm. 1-328)
Secció Santa Rosa (entre els núm. 1-328), nínxols
unitaris
Secció Santa Rosa (entre els núm. 1-328), nínxols
dobles
Secció Santa Rosa (entre els núm. 329-1015)
Secció Santa Rosa (entre els núm. 329-1015), nínxols
unitaris
Secció Santa Rosa (entre els núm. 329-1015), nínxols
dobles
Seccions Verge de Montserrat (entre els núm. 1-95),
Sant Jordi, Santa Eulàlia
Seccs. V. de Montserrat (entre els núm. 1-95), S. Jordi,
S. Eulàlia, nínxols unitaris
Seccs. V. de Montserrat (entre els núm. 1-95), S. Jordi,
S. Eulàlia, nínxols dobles
Seccions Verge de l’Alba (entre els núm. 1-488), Santa
Teresa, Verge de la Mercè
Sec. V. de l’Alba (entre els núm. 1-488), S.Teresa, V.
de la Mercè, nínxols unitaris
Sec. V. de l’Alba (entre els núm. 1-488), S.Teresa, V.
de la Mercè, nínxols dobles

3.10.8.1.2
3.10.8.2
3.10.8.2.1
3.10.8.2.2
3.10.8.3
3.10.8.3.1
3.10.8.3.2
3.10.8.4
3.10.8.4.1
3.10.8.4.2

1.122,00
864,00

549,00
585,00
652,00
617,00
697,00
617,00
697,00
617,00
800,00
743,00
857,00

743,00
1.487,00

743,00
1.487,00

800,00
1.601,00

800,00
1.601,00

857,00
1.715,00
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3.10.9

Seccions Santa Agnès, Sant Ignasi i altres seccions i/o
nínxols no especificats expressament (excepte seccions
Sant Joan i Sant Ignasi (1 al 140 i 296 a 635))

3.10.9.1

Secció Santa Agnès (núm. de nínxol parell de l’interval
662-690 i núm. de nínxol senar de l’interval 841-869)
Secció Sant Ignasi (entre els núm. 636-675)
Altres seccions i/o nínxols no especificats expressament
(excepte seccions Sant Joan i Sant Ignasi (1 al 140 i 296 a
635))

3.10.9.2
3.10.9.3

3.11
3.11.1

Sepultures Cementiri Islàmic
Sepultures Cementiri Islàmic per un difunt, concessió a 50
anys

800,00
800,00
369,00

1.327,00

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26, REGULADORA DE LA TAXA PER LA
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL D’EQUIPAMENTS I
BÉNS ESPORTIUS I CULTURALS MUNICIPALS

ARTICLE 5
1. La tarifa a aplicar serà la següent:

EPÍGRAF

CONCEPTE

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Sala Ciutat, per acte o sessió:
Tarifa normal
Tarifa especial per iniciatives culturals excepcionals
Tarifa reduïda reduïda per entitats sense finalitat lucrativa
Tarifa especial, per entitats amb conveni per fer la
programació estable municipal i/o agents privats en un
marc de col·laboració amb l'Ajuntament

430,00
215,00
108,00
GRATUÏT

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Teatre Conservatori, per acte o sessió:
Tarifa normal
Tarifa especial per iniciatives culturals excepcionals
Tarifa reduïda reduïda per entitats sense finalitat lucrativa
Tarifa especial, per entitats amb conveni per fer la
programació estable municipal i/o agents privats en un
marc de col·laboració amb l'Ajuntament

850,00
425,00
213,00
GRATUÏT

4
4.1
4.1.1
4.1.1.1

Zona esportiva del Pujolet
Pavelló poliesportiu del Pujolet
Us esportiu de tot el pavelló per hora
Tarifa normal. Ús d'equips sèniors de competició, grup
d'aficionats o esport de lleure
Tarifa especial:
a) Utilització per equips i/o esportistes sèniors amb
conveni amb l'Ajuntament
b) Utilització per equips i/o esportsites de categories
inferiors

4.1.1.2

TARIFA (€)

30,00
GRATUÏT

c) Utilització per grups d'alumnes de centres
d'ensenyament i/o centres d'acollida
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d) Utilització per activitats esportives extraescolars
d'AMPES i escoles
e) Utilització per esdeveniments i/o entrenaments
esportius extraordinaris
f) Utilització per entrenament físic i esportiu dels Cossos
de Seguretat
4.1.2
4.1.2.1
4.1.2.2

4.1.3
4.1.3.1
4.1.3.2
4.1.3.3

4.2
4.2.1
4.2.2

Us esportiu d'1/3 de pista del pavelló per hora
Tarifa normal. Ús d'equips sèniors de competició,
aficionats o esport de lleure
Tarifa especial:
a) Utilització per equips i/o esportistes sèniors amb
conveni amb l'Ajuntament
b) Utilització per equips inferiors i/o esportistes fins a la
categoria juvenil inclosa
c) Utilització per centres d'ensenyament en hores lectives
d) Utilització per activitats esportives extraescolars de les
AMPES i escoles
e) Utilització per entrenaments especials (grups de
tecnificació esportiva)
f) Utilització per entrenament físic i esportiu dels Cossos
de Seguretat
Us no esportiu del pavelló poliesportiu del Pujolet
Tarifa normal per hora. Activitats amb caràcter lucratiu.
Tarifa normal per jornada (més de 10 hores/dia). Activitats
amb caràcter lucratiu
Tarifa especial:
a) Activitats benèfiques i/o sense ànim de lucre
b) Activitats amb conveni amb l'Ajuntament de Manresa
Pista poliesportiva a l'aire lliure per hora
Tarifa normal. Ús d'equips sèniors de competició,
aficionats o esport de lleure
Tarifa especial:
a) Utilització per equips i/o esportistes sèniors amb
conveni amb l'Ajuntament
b) Utilització per equips i/o esportsites de categories
inferiors

15,00
GRATUÏT

60,00
1.000,00
GRATUÏT

12,00
GRATUÏT

c) Utilització per grups d'alumnes de centres
d'ensenyament en hores lectives
d) Utilització per activitats esportives extraescolars
d'AMPES i escoles

5
5.1
5.1.1
5.1.2

e) Utilització per esdeveniments i/o entrenaments
esportius extraordinaris
f) Utilització per entrenament físic i esportiu dels Cossos
de Seguretat
Pavelló Vell del Congost:
Us esportiu de tot el pavelló Vell del Congost per hora
Tarifa normal. Utilització per equips, grup d'aficionats o
esport de lleure
Tarifa especial:
a) Utilització per equips i/o esportistes d'entitats amb
conveni amb l'Ajuntament

18,50
GRATUÏT
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b) Utilització per equips i/o esportistes de categories
inferiors

5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3

6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.2.1
6.2.2
6.3
6.3.1
6.3.2

6.4
6.4.1
6.4.2

c) Utilització per grups d'alumnes de centres
d'ensenyament i/o centres d'acollida
d) Utilització per activitats esportives extraescolars
d'AMPES i escoles
e) Utilització per esdeveniments i/o entrenaments
esportius extraordinaris o de tecnificació
f) Utilització per entrenament físic i esportiu dels Cossos
de Seguretat
Ús no esportiu de tot el pavelló Vell del Congost
Tarifa normal per hora. Activitats amb caràcter lucratiu.
Tarifa normal per jornada (més de 10 hores/dia). Activitats
amb caràcter lucratiu
Tarifa especial. Activitats benèfiques, de caire
socioeducatiu i/o sense ànim de lucre
Utilització de tot el Pavelló, per concert o espectacle
Tarifa normal
Tarifa especial, per entitats amb conveni amb l’Ajuntament
Tarifa especial, per entitats amb conveni per fer la
programació estable municipal i/o agents privats en un
marc de col·laboració amb l'Ajuntament
Pavelló Nou Congost
Ús esportiu per equips professionals
Utilització per jornada de competició i/o partit
Utilització per hora d'entrenament
Utilització tota la temporada d'espais auxiliars (oficines,
vestidors i sala premsa)
Ús esportiu d'equips i/o esportistes d'alt nivell de
categories absolutes
Utilització per jornada de competició i/o partit de lliga
regular
Utilització per hora d'entrenament
Ús esportiu per competició i/o entrenament d'esport de
lleure i de base.
Tarifa normal per hora. Ús d'equips, grup d'aficionats o
esport de lleure
Tarifa especial:
a) Utilització per equips i/o esportistes de categories
inferiors
b) Utilització per grups d'alumnes de centres
d'ensenyament
c) Utilització per activitats esportives extraescolars i de
promoció de l'esport en edat escolar
d) Utilització per esdeveniments i/o entrenaments
esportius extraordinaris o de tecnificació
e) Utilització per entrenament físic i esportiu dels Cossos
de Seguretat
Ús no esportiu del pavelló
Tarifa per hora. Activitats amb caràcter lucratiu.
Tarifa normal per jornada (més de 10 hores/dia). Activitats
amb caràcter lucratiu

60,00
1.000,00
GRATUÏT

1.360,00
620,00
GRATUÏT

300,00
10,00
600,00

60,00
6,00

50,00
GRATUÏT

100,00
2.150,00
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6.4.3
6.4.4
6.5.1
6.5.2
6.5.3

7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3

8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.4
8.4.1
8.4.2
8.4.3

Tarifa reduïda per jornada (més de 10 hores/dia) .Activitats
sense ànim de lucre
Tarifa especial. Activitats benèfiques i/o socioeducatives
d'interès ciutadà
Tarifa normal
Tarifa especial, per entitats inscrites al Registre Municipal
Tarifa especial, per entitats amb conveni per fer la
programació estable municipal i/o agents privats en un
marc de col·laboració amb l'Ajuntament
Utilització d'entarimats, per m2 o fracció de tauler i dia:
Tarifa normal
Tarifa reduïda, per a entitats sense ànim de lucre
Tarifa especial, per a entitats amb conveni amb
l’Ajuntament
Camps de futbol de terra, beisbol i pistes poliesportives
Ús esportiu dels camps de futbol de terra, beisbol i pistes
poliesportives
Tarifa normal per hora. Ús de tot el camp per equips, grup
d'aficionats o esport de lleure
Tarifa normal per hora. Ús de mig camp de futbol 11 per
equips, grup aficionat o esport lleure
Tarifa especial:
a) Utilització per equips i/o esportistes d'entitats amb
conveni amb l'Ajuntament
b) Utilització per equips i/o esportistes de categories
inferiors
c) Utilització per grups d'alumnes de centres
d'ensenyament i/o centres d'acollida
d) Utilització per activitats esportives extraescolars
d'AMPES i escoles
e) Utilització per entrenament físic i esportiu dels Cossos
de Seguretat
Ús no esportiu dels camps de futbol de terra, beisbol i
pistes poliesportives
Tarifa normal per hora. Activitats amb caràcter lucratiu.
Tarifa normal per jornada (més de 10 hores/dia). Activitats
amb caràcter lucratiu
Tarifa especial. Activitats benèfiques, socioeducatives i/o
socioculturals sense ànim de lucre
Utilització de tot el Pavelló, per concert o espectacle
Tarifa normal
Tarifa especial, per entitats inscrites al Registre Municipal
Tarifa especial, per entitats amb conveni per fer la
programació estable municipal i/o agents privats en un
marc de col·laboració amb l'Ajuntament

9

Utilització de les diferents instal·lacions dels centres cívics
municipals, per a activitats i/o iniciatives que suposin
pagament d'entrada i/o inscripció

9.1

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

500,00
GRATUÏT
4.430,00
865,00
GRATUÏT

7,87
0,79
GRATUÏT

12,00
8,00
GRATUÏT

50,00
600,00
GRATUÏT

4.430,00
865,00
GRATUÏT

GRATUÏT
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9.1.1

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

GRATUÏT

9.1.2

Tarifa normal per a entitats sense ànim de lucre, per
sessió (cada dues hores o fracció)
Tarifa normal per empreses, per sessió (cada dues hores
o fracció)
En horari extraordinari: fora de l'horari habitual, diumenges
i festius
Tarifa reduïda: per a entitats amb conveni amb
l'Ajuntament de Manresa, per sessió (cada dues hores o
fracció)
Tarifa normal per a entitats sense ànim de lucre, per
sessió (cada dues hores o fracció)
Tarifa normal per empreses, per sessió (cada dues hores
o fracció)
Auditori Miquel Blanch del Conservatori de Música, per
acte o sessió
Tarifa normal
Tarifa especial
Tarifa reduïda
Centres d'ensenyament públic i concertat
Utilització de la cabina de gravació, per hora o fracció
Sala polivalent del Casal La Kampana
Tarifa normal, per sessió de 2 hores o fracció
Tarifa especial, per sessió
Estadi de Futbol del Congost
Ús esportiu de l'Estadi de Futbol del Congost

GRATUÏT

9.1.3
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
12
12.1
12.2
13
13.1
13.1.1
13.1.2
13.1.3

13.2
13.2.1
13.2.2
13.2.3
14
14.1
14.1.1
14.1.2
14.1.3

Tarifa normal per hora. Ús de tot el camp per equips, grup
d'aficionats o esport de lleure
Tarifa normal per hora. Ús de mig camp per equips, grup
d'aficionat o esport de lleure
Tarifa especial:
a) Utilització per equips i/o esportistes d'entitats amb
conveni amb l'Ajuntament
b) Utilització per equips i/o esportistes de categories
inferiors
c) Utilització per esdeveniments i/o entrenaments
esportius extraordinaris d'interès ciutadà
Ús no esportiu de l'Estadi de Futbol del Congost
Tarifa normal per hora.
Tarifa normal per jornada (més de 10 hores/dia). Activitats
amb caràcter lucratiu
Tarifa especial. Activitats benèfiques, socioeducatives i/o
socioculturals sense ànim de lucre
Estadi d'Atletisme del Congost
Ús esportiu de l'Estadi d'Atletisme
Tarifa normal per jornada autoritzada
Tarifa mensual
Tarifa especial:
a) Utilització per esportistes d'entitats amb conveni amb
l'Ajuntament

29,00

GRATUÏT
43,00
87,00

248,00
165,00
82,50
GRATUÏT
27,60
27,60
GRATUÏT

25,00
15,00
GRATUÏT

100,00
2.000,00
GRATUÏT

5,00
30,00
GRATUÏT
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14.2
14.2.1
14.2.2
14.2.3

b) Utilització per esportistes de categories inferiors i/o
esport adaptat
c) Utilització per grups d'alumnes de centres
d'ensenyament i/o centres d'acollida
d) Utilització per activitats esportives extraescolars
d'AMPES i escoles
e) Utilització per entrenament físic i esportiu dels Cossos
de Seguretat
f) Utilització per esdeveniments esportius extraordinaris
d'interès ciutadà
Ús no esportiu de l'Estadi de Futbol del Congost
Tarifa normal per hora
Tarifa normal per jornada (més de 10 hores/dia). Activitats
amb caràcter lucratiu
Tarifa especial. Activitats benèfiques, socioeducatives i/o
socioculturals sense ànim de lucre

100,00
2.000,00
GRATUÏT

Apartats 2 i 3 sense modificació.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28, REGULADORA DE LA TAXA PER LA VENDA DE
TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS

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

EPÍGRAF

CONCEPTE

1

Cartografia impresa

1.1

Sèrie de cartografia cadastral
Illes
Referències d'illa
Parcel·les
Referències de parcel·la
Subparcel·les
Referències de subparcel·la
Noms de carrer
Números de policia
Límit del terme municipal
Vies de comunicació
Texts de Vies de comunicació
Hidrografia
Texts d'hidrografia
Edificacions de rústica
Texts de paratges
Voreres i altres elements d'urbanització (opcional)

TARIFA (€)
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1.1.1
1.1.2

Format A1 (Escales 1:500, 1:2000 i 1:5000)
Format A0 (Escala 1:10000)

7,15
10,60

1.2

1.2.1
1.2.2

Sèrie de cartografia topogràfica
Illes
Parcel·les
Subparcel·les
Referències de subparcel·la
Noms de carrer
Números de policia
Límit del terme municipal
Vies de comunicació
Texts de Vies de comunicació
Hidrografia
Texts d'hidrografia
Edificacions de rústica
Zones arbrades i marges
Texts de paratges
Corbes de nivell
Cotes altimètriques
Línies elèctriques
Voreres i altres elements d'urbanització (opcional)
Preus d'ambdues sèries:
Format A1 (Escales 1:500, 1:2000 i 1:5000)
Format A0 (Escala 1:10000)

7,15
10,60

1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

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

1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5

Plotejat de cartografia temàtica existent, ortofotos amb
toponímia i aixecaments taquimètrics existents
Format A4
Format A3
Format A2
Format A1
Format A0

1.5
1.5.1
1.5.2

Fitxes i cèdules
Fitxa urbanística
Cèdula cadastral

2

Cartografia en format digital

2.1
2.2

Ortofotos georeferenciades 1:2000 (format JPG o TIFF)
Cartografia en format DWG o DXF. (Els preus per full són
segons la divisió de fulls 1:500 de l'Ajuntament)
Per full
Illes i referències d'illa
Parcel·les i referències de parcel·la

2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.2

0,19
0,28
5,10
5,10
7,15

7,15
10,60
14,30
21,40
34,40

7,15
3,40

51,50

0,86
3,40
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2.2.1.3
2.2.1.4
2.2.1.5
2.2.1.6
2.2.1.7
2.2.1.8
2.2.1.9
2.2.1.10
2.2.1.11
2.2.1.12
2.2.1.13
2.2.1.14
2.2.1.15
2.2.2.
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.2.4
2.2.2.5
2.2.2.6
2.2.2.7
2.2.2.8
2.2.2.9
2.2.2.10
2.2.2.11
2.2.2.12
2.2.2.13
2.2.2.14
2.2.2.15
2.3
2.3.1
2.3.1.1
2.3.1.2
2.3.2
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.5
2.5.1
2.5.2

3
3.1

Subparcel·les i altimetríes
Noms de carrer
Números de policia
Límit del terme municipal
Barris districtes i seccions
Entitats singulars i nuclis de població
Corbes de nivell i Cotes altimètriques
Edificacions de rústica
Vies de comunicació i toponímia
Hidrografia i toponímia
Zones arbrades i marges i toponímia
Línies elèctriques
Voreres i altres elements d'urbanització
Per capa completa
Illes i referències d'illa
Parcel·les i referències de parcel·la
Subparcel·les i altimetríes
Noms de carrer
Números de policia
Límit del terme municipal
Barris districtes i seccions
Entitats singulars i nuclis de població
Corbes de nivell i Cotes altimètriques
Edificacions de rústica
Vies de comunicació i toponímia
Hidrografia i toponímia
Zones arbrades i marges i toponímia
Línies elèctriques
Voreres i altres elements d'urbanització
Aixecaments taquimètrics i determinació d'alineacions i
rasants en format DWG o DXF
Aixecaments taquimètrics (preu per Ha)
Existents
De nova elaboració
Fitxer en format digital corresponent a l'informe
d'alineacions i rasants (aixecament taquimètric a part)
Cartografia en format EXPORT d'Arc/Info o en format SHP
i taules alfanumèriques associades en format DBF.
Barris, districtes i seccions i taula de barris
Entitats singulars i nuclis de població
Adreces (Números de policia) i taula de carrers
Illes
Illes i parcel·les
Illes, parcel·les i subparcel·les
Suports magnètics
Disquet de 3,5 polzades i 1,44 Mb de capacitat, format PC
(FAT)
CD-R de 650 Mb de capacitat, format PC (ISO9660 o
Joliet)
Pla General
Documentació completa de Pla General en suport
magnàtic

5,10
0,58
0,86
0,29
0,29
0,29
1,20
0,58
0,58
0,58
0,58
0,29
0,58
65,00
260,00
390,00
43,00
65,00
21,70
21,70
21,70
86,60
43,00
43,00
43,00
43,00
21,70
43,00

83,90
258,00
7,15

34,40
7,15
1.027,00
86,60
346,00
519,00
0,86
2,20

115,00
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3.2
3.2.1.
3.2.2.
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

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

4

Ordenances municipals de qualsevol tipus, per cada
exemplar en paper
Dossiers pedagògics
Diapositives del Museu Comarcal
Catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni
Històrico-Arquitectònic i Ambiental de Manresa
Altres reproduccions de plànols, per m2 de reproducció
Subministrament d'informació
En suport paper
Llistats
Etiquetes
En suport magnètic
Per registre
Disquet de 3,5 polzades i 1,44 Mb de capacitat, format PC
(FAT)
CD-R de 650 Mb de capacitat, format PC (ISO9660 o
Joliet)
Venda impresos alta IVTM

5
6
7
8
9
9.1
9.1.1
9.1.2
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
10

34,40
68,90
22,70
15,20
11,50
7,60
11,50
5,80
3,75
5,35
62,70
4,30

3,80
0,035484
0,070968
0,86
2,20
0,23

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

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

22,70 €

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30, REGULADORA DE LA TAXA PER VIGILÀNCIA
ESPECIAL

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

a)

Per cada hora:
Un policia local

18,20 €
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b)

Un cotxe patrulla (amb un agent)

22,30 €

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 31, REGULADORA DE LA TAXA PER
L'ENSENYAMENT A L'ESCOLA D'ART DE MANRESA
ARTICLE 5
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes
següents:
Curs 2005/2006: S'aplicarà la tarifa corresponent a l'exercici 2005.
Curs 2006/2007: S’aplicarà la tarifa següent:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Ensenyament reglat
Cicle formatiu de Serigrafia
Cicle Formatiu d'Art final en Disseny Gràfic
Cicle formatiu d'il.lustració (Curs 2005 / 2007)
Cicle formatiu de Gràfica Publicitària (curs 2005 / 2007)
Obra final de cicle
Repetició del mòdul
Segons el nombre de crèdits de cada mòdul que repeteixi
l'alumne, per cada crèdit

TARIFA (€)

462,10
462,10
811,00
811,00
101,30
6,20

1.7

Curs pont accés a cicles superiors

305,10

1.7.1
1.7.2

Mòdul teòric, per hora de classe setmanal
Mòdul de tècniques d'expressió, per hora de classe
setmanal

10,30
10,30

1.7.3
1.7.4

Mòdul de dibuix tècnic, per hora de classe setmanal
Mòdul de disseny per ordinador, per hora de classe
setmanal

10,30
10,30

1.7.5

Mòdul general, per hora de classe setmanal

10,30

1.8

Repetició d'un curs complet de Cicle formatiu de grau mitjà
S'aplicarà la tarifa que correspongui al cicle sencer o als mòduls als
quals s'inscrigui l'alumne

1.9

Repetició d'un curs complet de Cicle formatiu de grau
superior
S'aplicarà la tarifa que correspongui al cicle sencer o als mòduls als
quals s'inscrigui l'alumne

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Tallers (Curs 2006 / 2007)
Ceràmica
Torn
Pintura
Gravat
Tallers de creació
Tallers d'expressió

60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
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2.6.1
2.6.2
2.6.3

1 setmana o 5 dies hàbils
2 setmanes o 10 dies hàbils
3 setmanes o 15 dies hàbils

60,00
105,00
143,00

ANNEX A LES ORDENANCES REGULADORES DE LA TAXA PER
L'ENSENYAMENT A L'ESCOLA D'ART DE MANRESA I DE LA TAXA PER
ENSENYAMENTS AL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA
CONDICIONS PER OPTAR A L'EXEMPCIÓ O BONIFICACIÓ DEL 50% DE LA
QUOTA TRIBUTÀRIA DE LA TAXA PER TENIR RECURSOS INSUFICIENTS O
REDUÏTS

1.

GENERALS

 Estar empadronat a la ciutat de Manresa.
 Seguir els estudis reglats a l'Escola d'Art de Manresa o al
Conservatori Professional de Manresa.
 Que la renda per càpita de la unitat familiar no superi les quantitats
que s'especifiquen al punt 2.
 No haver suspès cap assignatura o matèria el curs anterior si
l'alumne/a ja estava matriculat/da al centre, sempre i quan no estigui
degudament justificat.
 No rebre cap més ajut pel mateix concepte.
2.

DE CARÀCTER ECONÒMIC
Poden tenir dret a la bonificació les famílies que no superin els llindars
màxims de renda anual següents:
- Renda per càpita fins a 4.922,96 €: Exempció de la taxa.
- Renda per càpita entre 4.922,97 i 6.716,18 €: Bonificació del 50% de la
taxa.
Per renda per càpita s'entén la suma dels ingressos obtinguts pels
diferents membres de la unitat familiar de la qual forma part l'alumne en
l'any anterior al curs per al qual es demana la bonificació, dividida pel
nombre de membres de la unitat familiar.
S'entén per unitat familiar totes les persones que convisquin en la
mateixa adreça i tinguin un lligam de consanguinitat o afinitat amb
l'alumne fins a segon grau.
El total d'ingressos obtinguts s'ha de calcular sumant les bases
liquidables regulars d'acord amb les declaracions de l'IRPF de l'any
anterior que hagin fet els membres de la unitat familiar. En el supòsit que
l'interessat o algun membre de la unitat familiar no estigui obligat a
presentar la declaració de l'IRPF, haurà de presentar un certificat de
pensió o vida laboral.
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3.

Els alumnes que reuneixin les condicions establertes en els punts 1 i 2
han d'indicar-ho en el moment de la matriculació, i han d'adjuntar la
documentació següent:
 Fotocòpia del DNI/NIF de qui fa la sol·licitud si és major d'edat, o de la
persona que la tramita, si la persona beneficiària és menor d'edat.
 Fotocòpia de la declaració o declaracions de renda dels components
de la unitat familiar o bé justificant d'ingressos (nòmines, pensions, ...)
en el supòsit que no s'hagi de fer declaració de renda.
 Certificat de vida laboral de tots els membres de la unitat familiar
majors de 16 anys.
 En cas de no treballar, certificat de l'OTG (oficina de Treball de la
Generalitat) conforme no es rep cap tipusde prestació de tots els
membres de la unitat familiar majors de 16 anys que estiguin en aquesta
situació.
 Certificat de convivència
 Notes acadèmiques si és un/a alumne que el curs anterior ja estava
matriculat/da al centre.

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

ARTICLE 5
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents, per al
curs 2006 / 2007:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1

Matrícula al centre: Es pagarà una única vegada per curs i
alumne

2

SENSIBILITZACIÓ
Matèries o assignatures
Sensibilització I-II

2.1
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5

TARIFA (€)
152,79

79,48

INICIACIÓ
Matèries o assignatures
Llenguatge musical
Llenguatge musical amb instrument

79,48
179,33

ESCOLA D'ADULTS
Matèries o assignatures
Llenguatge musical
Llenguatge musical amb instrument

59,61
215,34

FORMACIÓ MUSICAL BÀSICA I, II, III i IV
Matèries o assignatures
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5.1
5.2

Llenguatge musical amb instrument
Llenguatge musical amb instrument i conjunt vocal o
instrumental

6

6.1

FORMACIÓ MUSICAL AVANÇADA
Programa general I: nivells 1 i 2; Programa general II:
nivells 3 i 4; Programa general III: nivells 5 i 6
Programes I i II: àrea de llenguatge musical més
instrument més 1 assignatura interpretativa. Programa III:
harmonia, contrapunt, anàlisi i formes més instrument més
1 assignatura interpretativa

6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7
6.2.8
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.6
6.3.7
6.3.8
6.3.9
6.3.10
6.3.11
6.3.12
6.3.13
6.3.14

Assignatures soltes dels programes I i II
àrea de llenguatge musical (llenguatge musical i harmonia)
conjunt instrumental
instrument
música de cambra
llengües estrangeres aplicades al cant
cant coral
instrument complementari
iniciació jazz
Assignatures soltes del programa III
harmonia, contrapunt, anàlisi i formes
conjunt instrumental
instrument
música de cambra
història de la música
llengües estrangeres aplicades al cant
cant coral
instrument complementari
iniciació jazz
acompanyament
informàtica musical
ampliació harmonia i contrapunt
harmonia moderna
música contemporània

7
7.1
7.2
7.3

ENSENYAMENT REGLAT
Grau mitjà I i II (1r cicle)
Grau mitjà III i IV (2n cicle)
Grau mitjà V i VI

8
8.1

ALTRES
Prova d'accés a l'ensenyament de grau mitjà

9

INSCRIPCIONS DELS PARTICIPANTS AL PREMI DE
MÚSICA CIUTAT DE MANRESA 2007
Piano
Categoria A
Categoria B
Música de cambra
Categoria A
Per cada grup inscrit
Per cada component del grup

9.1
9.1.1
9.1.2
9.2
9.2.1
9.2.1.1
9.2.1.2

276,50
344,63

568,36

149,40
81,68
479,08
193,56
57,82
69,19
479,08
149,40
149,40
81,68
359,31
193,56
149,40
57,82
69,19
479,08
149,40
192,23
135,99
82,57
149,40
147,86

505,22
577,39
772,91

74,85

39,60
27,30

39,60
7,95
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9.2.2
9.2.2.1
9.2.2.2

Categoria B
Per cada grup inscrit
Per cada component del grup

27,30
7,95

S'adequen les tarifes als ensenyaments actuals
ARTICLE 7
Es modifica aquest article, que passarà a tenir el redactat següent:
Les tarifes detallades a l’article 5 tenen caràcter irreductible per cada un dels períodes
que s’especifiquen en l’epígraf corresponent. Quan el servei no s’hagi de prestat per
causes justificades, la persona obligada al pagament de la taxa i que el tingui
domiciliat pot demanar-ne l’anul·lació. sempre que ho sol·liciti per escrit abans del dia
25 del mes anterior.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 33 REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS CULTURALS, EDUCATIUS I ESPORTIUS

ARTICLE 5
1. La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes
següents:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1

Escoles esportives
(Tarifa aplicable a la totalitat del curs 2006 / 2007)
Escola d'iniciació esportiva:
Activitats poliesportives 1 hores/setmana
Activitats poliesportives 2 hores/setmana
Activitats esportives 1,5 hores/ setmana

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
2

2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1

Activitats físiques per a adults
(Tarifa aplicable a la totalitat del curs 2006 / 2007)
Gimnàstica de manteniment, aeròbic, tai-txí i gimnàstica
dolça
Activitats 1 hora setmana
Activitats 1,5 hores setmana
Activitats 2 hores setmana
Activitats 2 hores setmana (tarifa aplicable als alumnes
inscrits entre gener i juny 2006 del curs 2005/2006)
Cursets de natació
Curset de natació 1 hora/setmana. Nivell 0
Curset de natació 1 hora/setmana. Nivell 1 i 2
Curs de ioga
Activitats 1 hora setmana

3

Activitats físiques per a la gent gran

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

TARIFA (€)

30,00
50,00
40,00

45,00
51,00
64,00
48,00

58,00
53,00
50,00
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3.1
3.2
4

(Tarifa aplicable a la totalitat del curs 2006 / 2007)
Manteniment físic 1 hora/setmana
Manteniment físic 2 hores/setmana
Llar d’infants del XUP
(Tarifa aplicable al curs 2006 / 2007)
Quota mensual

7,50
15,00

72,00

S'eliminen els epígrafs 1.2, 2.2.2 i 2.2.3
Apartat 2 sense modificació

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 35, REGULADORA DE LA TAXA PER LES VISITES A
MUSEUS, EXPOSICIONS I ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS

ARTICLE 5
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes
següents:
Museu Comarcal

1,80 €

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 36, REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS VETERINARIS I LLUITA SANITÀRIA CONTRA LA
RÀBIA
ARTICLE 5
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes
següents:

EPÍGRAF

CONCEPTE

1
2
3
4
5

Inscripció, registre i placa de gossos
Dipòsit de gossos, per dia o fracció
Servei de donació d’animals
Servei de batuda i recollida d’animals de companyia
Expedició de llicència de tinença d'animals potencialment
perillosos

TARIFA (€)
9,10
10,50
30,30
156,00
3,30

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 37, REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS DE NETEJA

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

CONCEPTE

1
2
2.a)
2.b)
3
4

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

TARIFA (€)
2,874185
80,90
97,93517
5,641918
11,567705

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 39, REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS

ARTICLE 1
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases de Règim Local i de conformitat amb el que es disposa als articles 15 a 19 del text
refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per
prestació de serveis socials ,ique es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual
s’atenen al que disposa l’article 57 del text refós esmentat.

ARTICLE 2
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació de serveis socials per part de
l’Ajuntament

ARTICLE 4
S'afegeix un apartat 2, amb el redactat següent:
Queden exceptuades de l'aplicació d'aquestes tarifes les persones que siguin objecte
d'una intervenció de treball social, degudament justificada en l'informe del professional
que intervingui, amb el vist-i-plau del responsable del servei.

L'anterior apartat 2 passa a ser el nou apartat 3
Es deroguen els article 5 i 6
ARTICLE 7
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1

Teleassistència (€ / mes)

TARIFA (€)
2,00
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ARTICLE 12
Es substitueixen les referències "els preus públics" i "el preu públic" per "les taxes" i
"la taxa", respectivament.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 43, REGULADORA DE LA TAXA PER LA
UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LES INSTAL·LACIONS DELS HORTS FAMILIARS
SITUATS AL BARRI DE PARE IGNASI PUIG

ARTICLE 6. Quota tributària
La quota tributària serà la que resulti de l'aplicació de la tarifa següent:
Utilització privativa d'un hort i les seves instal·lacions i serveis comuns,
per any:

63,70 €

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 44, REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE

ARTICLE 4
Es modifica aquest article, que pasarà a tenir la redacció següent:
No es concedirà cap benefici fiscal en l'exacció d'aquesta taxa.
ARTICLE 5
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes
següents:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1

Domèstic

1.1

Comptador

1.1.1
a)
b)
c)

Quota Servei (euros/trimestre)
Tipus A
Tipus B-C
Tipus D-E

1.1.2
a)
b)
c)
d)

Tarifes (euros/m3)
Fins 18 m3/trim.
De més de 18 m3/trim a 30m3/trim
De més de 30 m3/trim a 54m3/trim
Més de 54 m3/trim

1.2

Aforament

TARIFA (€)

5,75
7,64
11,47

0,2479
0,4631
0,6020
1,0188
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1.2.1
1.2.2

Quota Servei (euros/trimestre)
Tarifes (euros/m3)

2

Industrial

2.1

Quota Servei (euros/trimestre)
7-10 mm.
13 mm.
15 mm.
20 mm.
25 mm.
30 mm.
40 mm.
50 mm.
Més de 50 mm.

2.2

Tarifes (euros/m3)
Fins límit indicat
7-10 mm. ( 150 m3/trimestre)
13 mm.(200 m3/trimestre)
15 mm. (300 m3/trimestre)
20 mm. (500 m3/trimestre)
25 mm. ( 750 m3/trimestre)
30 mm. (1000 m3/trimestre)
40 mm. (2000 m3/trimestre)
50 mm.( 3000 m3/trimestre)
Més de 50 mm.(sense límit de bloc)
Més del límit indicat

3

Municipal

3.1
3.2

Quota Servei (euros/trimestre)
S'aplicarà un 10% sobre les quotes de servei
Tarifes (euros/m3)

4

Comptadors obres

4.1

Quota Servei (euros/trimestre)
En funció del calibre del comptador segons taula dels
comptadors industrials

4.2

Tarifes (euros/m3)
Fins 18 m3/trim.
De més de 18 m3/trim a 30m3/trim
De més de 30 m3/trim a 54m3/trim
Més de 54 m3/trim

5

En Alta

5.1
5.2

A River Park
A Callús

6

Abonament propietaris plomistes

19,93
0,4165

14,79
19,68
29,57
49,26
73,92
98,56
197,24
295,91
394,44

0,4631

0,6946

0,2479

0,2479
0,4631
0,6020
1,0188

0,2558
0,2558
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Abonament propietaris plomistes

0,1231

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 45, REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM.

ARTICLE 4
Tindran dret a una reducció de dos terços de la tarifa els subjectes passius que
acreditin tenir ingressos globals no superiors al salari mínim interprofessional mensual
vigent en la data d'acreditació de la taxa, i els que, tot i tenir ingressos globals
superiors al salari mínim interprofessional mensual, aquests no són superiors al 45 %
d'aquest SMI per resident.

ARTICLE 5
3. La quantia de la taxa s'obtindrà aplicant la següent tarifa del consum d'aigua
efectuat per l'abonat, d’acord amb les normes contingudes en els apartats precedents,
segons les tarifes que es detallen:

EPIGRAF

CONCEPTE

1
1.1
a)
b)

Subministraments domèstics
Per als subministraments amb comptador:
Quota fixa trimestral: 18 m3 x 0,0697 €/m3 (€/trimestre)
Sobreconsum: 2n bloc, excés de 18 m3/trimestre/habitatge
(€/m3)

1.2

Per als subministraments amb aforament (€/m3)

0,1046

2

Subministraments no domèstics
Per als subministraments industrials i assimilats
Quota fixa trimestral: 18 m3 x 0,1395 €/m3 (€/trimestre)
Sobreconsum, excés de 18 m3/trimestre (€/m3)

2,51
0,1395

a)
b)

TARIFA (€)

1,26
0,1046

3

Subministraments Municipals no exclosos de la tarifa
En els edificis que disposen de connexió al clavegueram

a)
b)

Quota fixa trimestral: 18 m3 x 0,0697 €/m3 (€/trimestre)
Sobreconsum, excés de 18 m3/trimestre (€/m3)

1,26
0,0697

4

Altes de clavegueram
Inspecció prèvia a la connexió d'edificis de nova
construcció, a escomeses de clavegueram existents, una
quota de

186,25

5
5.1

Construcció d'escomeses a clavegueram
Escomeses amb tub de polietilè de 200 mm de diàmetre

117

a)
b)
5.2
a)
b)
5.2
a)
b)

Fins a 5 metres linials de la façana una quota de (IVA no
inclòs)
A partir de 5 metres linials de la façana, per cada metre
addicional (IVA no inclòs)
Escomeses amb tub de polietilè de 250 mm de diàmetre
Fins a 5 metres linials de la façana una quota de (IVA no
inclòs)
A partir de 5 metres linials de la façana, per cada metre
addicional (IVA no inclòs)
Escomeses amb tub de polietilè de 300 mm de diàmetre
Fins a 5 metres linials de la façana una quota de (IVA no
inclòs)
A partir de 5 metres linials de la façana, per cada metre
addicional (IVA no inclòs)

1.214,00
165,00

1.431,00
192,00

1.658,00
232,00

Apartats 1 i 2 sense modificació

ORDENANÇA NÚM. 46 REGULADORA DE LA TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE
LLICÈNCIES COMERCIALS MUNICIPALS I INFORMES MUNICIPALS PREVIS A
LA LLICÈNCIA COMERCIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ARTICLE 6. Quota tributària
1. La quota tributària serà la que resulti de l'aplicació de la tarifa següent:
EPÍGRAF
1
2

CONCEPTE
Llicència comercial municipal per a mitjans establiments,
per m2 de superfície de venda
Informe municipal previ a la llicència comercial de la
Generalitat de Catalunya per a grans establiments, per m2
de superfície de venda

TARIFA (€)
3,10
3,10

2. En els casos de denegació de la llicència sol·licitada, l'import de la Taxa serà del
VINT-I-CINC PER CENT del que resulti d'aplicar les tarifes de l'apartat 1 d'aquest
article.
La no admissió a tràmit de la sol·licitud, el desistiment de l'interessat
previ a la resolució o la denegació per manca d'algun dels documents
preceptius que s'han d'adjuntar amb la sol·licitud, acreditarà una tarifa
mínima de

145,00
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SEGON: Exposar al públic els acords precedents, juntament amb la nova redacció
dels articles, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant trenta dies comptats a partir
del següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la
Província, el qual també es publicarà en un diari dels de més difusió de la província.
En aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les
reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut aquest període sense que s'hi
hagi formulat cap reclamació o al·legació, els acords adoptats restaran aprovats
definitivament.

TERCER: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la
Província els acords elevats a definitius i el text íntegre dels articles modificats i de les
ordenances aprovades, que entraran en vigor el dia primer de gener de 2006 i regiran
mentre no s'acordi la seva modificació o derogació."

Tot seguit, el secretari dóna compte de l'esmena presenta per l'alcalde, de 17
d'octubre de 2005 que, transcrita, diu el següent:
"Mitjançant dictamen subscrit pel President de la Comissió Informativa d’Hisenda i
Promoció Econòmica el dia 10 d’octubre de 2005, es proposa al Ple de la Corporació
que acordi aprovar provisionalment les modificacions dels articles de diverses
ordenances fiscals reguladores de tributs municipals, entre elles l'ordenança fiscal
núm. 44, reguladora de la taxa per la prestació del servei de subministrament d'aigua
potable.
Tot i així, en el dictamen esmentat no es recull l’acord a què es va arribar amb els
agent socials i econòmics en el marc del Consell de Ciutat, en el sentit d’aplicar el
criteri de progressivitat en l’augment de les tarifes pel subministrament d’aigua.
Per tant, resulta convenient modificar el dictamen esmentat i incorporar les
modificacions esmentades.
L’article 97.3 del RD2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, disposa que les
propostes de modificació d’un dictamen o proposició s’anomenaran esmenes i poden
presentar-se abans d’iniciar-se la deliberació de l’assumpte, i l’article 53.e) del
Reglament Orgànic Municipal disposa que les esmenes constaran de fonaments i de la
resolució que es proposa.
Per tant, proposo al Ple de la Corporació l’esmena següent:
ÚNIC: Modificar l’apartat primer del dictamen de referència, pel que fa a les
modificacions de les tarifes regulades als epígrafs 1.1.2 i 2.2 de l’article 5 de
l’ordenança fiscal núm. 44, reguladora de la taxa per la prestació del servei de
subministrament d'aigua potable, de la forma que segueix:
On deia:
“
EPÍGRAF

CONCEPTE

1

[.. / ..]

TARIFA (€)
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1.1

[.. / ..]

1.1.1

[.. / ..]

1.1.2
a)
b)
c)
d)

Tarifes (euros/m3)
Fins 18 m3/trim.
De més de 18 m3/trim a 30m3/trim
De més de 30 m3/trim a 54m3/trim
Més de 54 m3/trim

1.2

[.. / ..]

1.2.1
1.2.2

[.. / ..]
[.. / ..]

2

[.. / ..]

2.1

[.. / ..]

2.2

Tarifes (euros/m3)
Fins límit indicat
7-10 mm. ( 150 m3/trimestre)
13 mm.(200 m3/trimestre)
15 mm. (300 m3/trimestre)
20 mm. (500 m3/trimestre)
25 mm. ( 750 m3/trimestre)
30 mm. (1000 m3/trimestre)
40 mm. (2000 m3/trimestre)
50 mm.( 3000 m3/trimestre)
Més de 50 mm.(sense límit de bloc)
Més del límit indicat

3

[.. / ..]

4

[.. / ..]

5

[.. / ..]

6
“

[.. / ..]

0,2479
0,4631
0,6020
1,0188

0,4631

0,6946

Ha de dir:
“
EPÍGRAF

CONCEPTE

1

[.. / ..]

TARIFA (€)
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1.1

[.. / ..]

1.1.1

[.. / ..]

1.1.2
a)
b)
c)
d)

Tarifes (euros/m3)
Primer bloc
Segon bloc
Tercer bloc
Quart bloc

0,2479
0,4631
0,6020
1,0188

El consum corresponent a cada bloc és el següent:
Núm.
1r bloc
2n bloc
3r bloc
4t bloc
persones (en m3)
(en m3)
(en m3)
(en m3)
més de 18 i més de 30 i
1-3
fins a 18 fins a 30 fins a 54 més de 54
Quan el nombre d’ocupants de l’habitatge és de quatre o
més persones, s’aplicaran els trams següents.
Només podran acollir-se a aquesta ampliació de trams
aquells abonats que prèviament hagin acreditat la seva
situació davant l’Agència Catalana de l’Aigua a efectes de
l’aplicació del cànon de l’aigua. Per als que no hagin
acreditat aquesta situació s’aplicaran els trams
corresponents a 1-3 persones.
més de 24 i més de 39 i
4
fins a 24 fins a 39 fins a 72 més de 72
més de 30 i més de 48 i
5
fins a 30 fins a 48 fins a 90 més de 90
més de 36 i més de 57 i més de
6
fins a 36 fins a 57 fins a 108
108
més de 42 i més de 66 i més de
7
fins a 42 fins a 66 fins a 126
126
més de 6n i més de
fins a
(9n+3) i
més de
n
fins a 6n
(9n+3)
fins a 18n
18n
1.2

[.. / ..]

1.2.1
1.2.2

[.. / ..]
[.. / ..]

2

[.. / ..]

2.1

[.. / ..]

2.2

Tarifes (euros/m3)
1r bloc (fins al límit indicat)
CALIBRE COMPTADOR
7-10 mm
13 mm
15 mm

0,3555
LÍMIT BLOC
trimestre)

(en

m3

/

150
200
300
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20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
Més de 50 mm
Sense límit de bloc
2n bloc (a partir del límit indicat)
3

[.. / ..]

4

[.. / ..]

5

[.. / ..]

6
“

[.. / ..]

500
750
1.000
2.000
3.000
0,5332

L'alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d'urgència dels sobrevinguts
8.1 i 8.2, la qual s'aprova per unanimitat dels 22 membres presents, de conformitat
amb allò que disposa l'art. 51 del RDLEG 781/1986, l'art 83 del ROF aprovat per RD
2568/1986, de 28 de novembre i l'art. 51.1.e) del ROM.
8.1

INFORMAR LA SOL.LICITUD DE REVISIÓ DE LES TARIFES DEL SERVEI
PÚBLIC DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE A LA CIUTAT DE
MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda i Promoció
econòmica, de 13 d'octubre de 2005, que transcrit diu el següent:
"Vista la sol·licitud de revisió presentada per la societat gestora del servei públic de
subministrament d'aigua potable al municipi de Manresa, Aigües de Manresa, SA, ha
presentat sol·licitud de revisió de tarifes, a la qual s'adjunta memòria justificativa de la
revisió, i la informació tècnica i econòmica que s'exigeix a l'ordre del Departament de
Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat de data 8 de setembre de 1988.
Vist l’informe emès pel Cap de Secció de Tresoreria, que conclou que es considera
convenientment justificat l’increment de les tarifes proposat.
Atès que la tramitació d’aquest expedient ha de seguir el procediment previst al decret
149, de 28 d’abril de 1988, el qual estableix al seu article 3.1 que el Ple de la
Corporació ha d’emetre informe motivat sobre la proposta de la modificació de tarifes
presentada pel sol·licitant.
El Regidor delegat d’Hisenda i Promoció Econòmica, proposa l’adopció de l’acord
següent:
PRIMER: Informar favorablement la sol·licitud de revisió de les tarifes del servei públic
de subministrament d'aigua potable a la ciutat de Manresa presentada pel
Sr. JOSEP ALABERN I VALENTÍ en nom i representació de la societat
AIGÜES DE MANRESA, SA, i proposar el règim tarifari següent:
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1) Usos domèstics. Subministrament per aforament.
Quota de servei............................................... 19,93 EUR/semestre/aforament
Tarifa.........................................................................................0,4165 EUR/m3
2) Usos domèstics. Subministrament per comptador.
Quota de servei
Subministrament tipus A .....................................................5,75 EUR/trimestre
Subministrament tipus B i C ............................................... 7,64 EUR/trimestre
Subministrament tipus D i E.............................................. 11,47 EUR/trimestre
Tarifes
1r bloc (fins a 18 m3./trimestre).................................................. 0,2479 EUR/m3
2n bloc (més de 18 m3./trimestre).............................................. 0,4631 EUR/m3
3er bloc (de 31 a 54 m3/trimestre)............................................. 0,6020 EUR/m3
4rt bloc (més de 54 m3/trimestre).............................................. 1,0188 EUR/m3
3) Usos industrials i comptadors generals

CALIBRE COMPTADOR

EUR/TRIMESTRE

7-10 mm.

14,79

LÍMIT BLOC
(m3.)
150

13 mm.
15 mm.
20 mm.
25 mm.
30 mm.
40 mm.
50 mm.
Més de 50 mm.

19,68
29,57
49,26
73,92
98,56
197,24
295,91
394,44

200
300
500
750
1.000
2.000
3.000
Sense límit de

Tarifes
1r bloc (fins al límit indicat)....................................................... 0,4631 EUR./m3
2n bloc (a partir del límit indicat)................................................0,6946EUR./m3
4) Comptadors Generals.
Als abonats amb aquesta classificació se’ls aplicarà els preus corresponents a
l’ús domèstic (comptadors) però multiplicant cadascun dels quatre blocs pel
número de vivendes que subministra. La quota de servei també serà la que
correspongui al tipus de vivenda multiplicant pel número de vivendes abastades.
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5) Usos Municipals
Quota de servei:10 % de la quota de servei de l’ús industrial/general.
Tarifa:........................................................................................0,2479 EUR/m3
6) Comptadors per obres
Quota de servei:

En funció del calibre del comptador, segons la taula de
comptadors generals / industrials

Tarifes
1r bloc (fins a 18 m3./trimestre)................................................. 0,2479 EUR./m3
2n bloc (més de 18 m3./trimestre)............................................. 0,4631 EUR./m3
3er bloc (de 31 a 54 m3/trimestre)............................................. 0,6020 EUR/m3
4rt bloc (més de 54 m3/trimestre).............................................. 1,0188 EUR/m3
7) En alta
Tarifes
A River Parc.............................................................................0,2558 EUR./m3
A Callús................................................................................... 0,2558 EUR./m3
8) Abonament propietaris plomistes: 0,1231 EUR/m3
9) Cànon conservació
CALIBRE
COMPTADOR
5/7/10 mm.

CÀNON CONSERVACIÓ
1,99 EUR/abonats/trimestre

13/15 mm.
20 mm.
25 mm.
30 mm.
40 mm.
50 mm.
65 mm.
80 mm.
100 mm.
125 mm.
Aforaments Manresa

2,50 EUR/abonats/trimestre
2,89 EUR/abonats/trimestre
3,70 EUR/abonats/trimestre
4,68 EUR/abonats/trimestre
6,68 EUR/abonats/trimestre
13,17EUR/abonats/trimestre
16,98 EUR/abonats/trimestre
20,88 EUR/abonats/trimestre
25,95 EUR/abonats/trimestre
30,44 EUR/abonats/trimestre
8,00 EUR/abonat/semestre

SEGON: Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a
la complimentació de l'expedient."
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A continuació el secretari dóna compte de l'esmena presentada per l'alcalde, de 17
d'octubre de 2005, que transcrita diu el següent:
"Mitjançant dictamen subscrit pel President de la Comissió Informativa i de Control
d’Hisenda el dia 13 d’octubre de 2005, es proposa al Ple de la Corporació que acordi
informar favorablement la sol·licitud de revisió de les tarifes del servei públic de
subministrament d’aigua potable a la ciutat de Manresa, presentades pel Sr. Josep
Alabern i Valentí en nom i representació de la societat Aigües de Manresa, SA i
proposa el sistema tarifari sol·licitat.
Tot i així, en el dictamen esmentat no es recull l’acord a què es va arribar amb els
agent socials i econòmics en el marc del Consell de Ciutat, en el sentit d’aplicar el
criteri de progressivitat en l’augment de les tarifes pel subministrament d’aigua.
Per tant, resulta convenient modificar el dictamen esmentat i incorporar les
modificacions esmentades.
L’article 97.3 del RD2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, disposa que les
propostes de modificació d’un dictamen o proposició s’anomenaran esmenes i poden
presentar-se abans d’iniciar-se la deliberació de l’assumpte, i l’article 53.e) del
Reglament Orgànic Municipal disposa que les esmenes constaran de fonaments i de la
resolució que es proposa.
Per tant, proposo al Ple de la Corporació modificar el dictamen de referència, amb
l’esmena següent:
ÚNIC: Modificar l’apartat primer del dictamen referit, de la forma que segueix:
On deia:
“PRIMER:Informar favorablement la sol·licitud de revisió de les tarifes del servei públic
de subministrament d'aigua potable a la ciutat de Manresa presentada pel
Sr. JOSEP ALABERN I VALENTÍ en nom i representació de la societat
AIGÜES DE MANRESA, SA, i proposar el règim tarifari següent:
1) [.. / ..]
2) Usos domèstics. Subministrament per comptador.
[.. / ..]
Tarifes
1r bloc (fins a 18 m3./trimestre).................................................. 0,2479 EUR/m3
2n bloc (més de 18 m3./trimestre).............................................. 0,4631 EUR/m3
3er bloc (de 31 a 54 m3/trimestre)............................................. 0,6020 EUR/m3
4rt bloc (més de 54 m3/trimestre).............................................. 1,0188 EUR/m3
3) Usos industrials i comptadors generals
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CALIBRE COMPTADOR

EUR/TRIMESTRE

7-10 mm.

14,79

13 mm.
15 mm.
20 mm.
25 mm.
30 mm.
40 mm.
50 mm.
Més de 50 mm.

19,68
29,57
49,26
73,92
98,56
197,24
295,91
394,44

LÍMIT BLOC
(m3.)
150
200
300
500
750
1.000
2.000
3.000
Sense límit de
bloc

Tarifes
1r bloc (fins al límit indicat)....................................................... 0,4631 EUR./m3
2n bloc (a partir del límit indicat)...............................................0,6946 EUR./m3
4) [.. / ..]
5) [.. / ..]
6) [.. / ..]
7) [.. / ..]
8) [.. / ..]
9) [.. / ..] “
Ha de dir:
“PRIMER:
Informar la sol·licitud de revisió de les tarifes del servei públic de
subministrament d'aigua potable a la ciutat de Manresa presentada pel Sr.
JOSEP ALABERN I VALENTÍ en nom i representació de la societat AIGÜES
DE MANRESA, SA, i proposar el règim tarifari següent:
1)

[.. / ..]

2)

Usos domèstics. Subministrament per comptador.
[.. / ..]
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EUR / trimestre
Primer bloc

0,2479

Segon bloc

0,4631

Tercer bloc

0,6020

Quart bloc

1,0188

El consum trimestral corresponent a cada bloc és el següent:
Núm.
persones

1r bloc
(en m3)

2n bloc
(en m3)

3r bloc
(en m3)

4t bloc
(en m3)

1-3

fins a 18

més de 18 i
fins a 30

més de 30 i
fins a 54

més de
54

Quan el nombre d’ocupants de l’habitatge és de quatre o
més persones, s’aplicaran els trams següents.
Només podran acollir-se a aquesta ampliació de trams
aquells abonats que prèviament hagin acreditat la seva
situació davant l’Agència Catalana de l’Aigua a efectes de
l’aplicació del cànon de l’aigua. Per als que no hagin
acreditat
aquesta
situació
s’aplicaran
els
trams
corresponents a 1-3 persones.
fins a 24

més de 24 i
fins a 39

més de 39 i
fins a 72

més de
72

5

fins a 30

més de 30 i
fins a 48

més de 48 i
fins a 90

més de
90

6

fins a 36

més de 36 i
fins a 57

més de 57 i
fins a 108

més de
108

7

fins a 42

més de 42 i
fins a 66

més de 66 i
fins a 126

més de
126

n

més de
més de 6n i (9n+3) i fins a
fins a 6n fins a (9n+3)
18n

4

més de
18n

3) Usos industrials i comptadors generals

CALIBRE COMPTADOR

EUR/TRIMESTRE

7-10 mm.

14,79

LÍMIT BLOC
(m3.)
150

13 mm.
15 mm.
20 mm.
25 mm.
30 mm.

19,68
29,57
49,26
73,92
98,56

200
300
500
750
1.000
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CALIBRE COMPTADOR

EUR/TRIMESTRE

40 mm.
50 mm.
Més de 50 mm.

197,24
295,91
394,44

LÍMIT BLOC
(m3.)
2.000
3.000
Sense límit de
bloc

Tarifes
1r bloc (fins al límit indicat)....................................................... 0,3555 EUR./m3
2n bloc (a partir del límit indicat)...............................................0,5332 EUR./m3
4) [.. / ..]
5) [.. / ..]
6) [.. / ..]
7) [.. / ..]
8) [.. / ..]
9) [.. / ..] “
8.2

REVISAR LES TARIFES DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM A APLICAR PER
AIGÜES DE MANRESA S.A. DURANT L'EXERCICI 2006.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda i Promoció
econòmica, de 13 d'octubre de 2005, que transcrit diu el següent:
"L’Ajuntament de Manresa, en execució de l’acord adoptat pel ple de la corporació en
sessió del dia 18 de març de 2002, va traspassar la gestió de la xarxa de clavegueram
a l’entitat mercantil de capital íntegrament públic Aigües de Manresa, SA.
Igualment, amb l’acord esmentat es van aprovar el reglament regulador de l’ús i gestió
de la xarxa de clavegueram del municipi de Manresa i el règim tarifari aplicable.
Dins de la gestió del servei traspassat s’engloba el cobrament de la tarifa del
clavegueram a través de la factura de subministrament de l’aigua potable.
L’article 17 del reglament regulador de l’ús i gestió de la xarxa de clavegueram del
municipi, estableix que els diferents tipus de tarifa de clavegueram seran aprovat
anualment per l’Ajuntament de Manresa, a proposta del gestor.
El Consell d’administració d’Aigües de Manresa, SA, mitjançant escrit presentat el 7
d’octubre de 2005 (registre d’entrada 38039) ha sol·licitat a l’ajuntament la revisió de
les tarifes del clavegueram actualment vigents, per aplicar-les l’any 2006.
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En funció de la documentació presentada, el Cap de Secció de Tresoreria ha emès
informe en què conclou que es considera convenientment justificat l’increment de
tarifes proposat.
Per acord adoptat pel Ple de la corporació de 16 de setembre de 2002 es va aprovar
un règim de tarifes reduïdes, per a determinats col·lectius, corresponent als 1/3 de la
tarifa normal.
Per tot això, el Regidor delegat d’Hisenda i Promoció Econòmica proposa al Ple
l’adopció del següent
ACORD
Revisar les tarifes del servei de clavegueram a aplicar per Aigües de Manresa, S.A.
durant l’exercici 2006 i que són les següents:
Base de la tarifa


La base per a l’aplicació de la tarifa del servei vindrà constituïda pel volum
d’aigua subministrada, de totes les procedències, és a dir, tant de
subministrament directe com d’aprofitaments d’aigües superficials o
subterrànies o d’instal·lacions de recollida de les aigües fluvials que efectuïn els
mateixos subjectes passius.



En aquelles indústries el procés de producció de les quals comporta consum
d’aigua, la base per a l’aplicació de la tarifa estarà rectificada per aquest
consum, de manera que vindrà constituïda pel volum d’aigües residuals
efectivament abocat a la xarxa de clavegueram, sempre que aportin la
declaració oficial presentada davant l’Agència Catalana de l’Aigua de la
Generalitat de Catalunya.



Queden excloses de l’aplicació
corresponents als usos següents:

de l’aplicació de la tarifa els consums



La utilització de l’aigua que facin les entitats públiques per la neteja de
carrers, per al reg de parcs i jardins i camps esportius públics, per a
l’alimentació de fonts públiques i monumentals, de boques de reg i
d’extinció d’incendis per al seu servei públic.



La utilització que facin els agricultors de l’aigua per a regadiu.



Els corresponents als subministraments que no disposen de servei de
clavegueram per manca d’implantació en el seu territori.

Determinació de la base de la tarifa
La base de la tarifa està expressada per volum en metres cúbics, amb un mínim de
facturació trimestral de 18 m3. per habitatge o local, i d’acord amb les regles següents:


Amb caràcter general el volum mesurat mitjançant comptadors i per tant el
volum directament facturat en cas que sigui subministrat per la companyia
d’aigües municipal, inclòs el subministrament per aforament.

129



En cas de captacions superficials o subterrànies d’aigua no mesurables per
comptador; instal·lacions de recollida d’aigües pluvials, o de subministrament
mitjançant contractes d’aforament en el casos que el volum no pugui ésser
mesurat directament, s’aplicaran les normes d’estimació de consum
contingudes en l’article 14 i normes concordants del Decret 103/2000 de 6 de
març, pel qual s’aprova el Reglament dels tributs gestionats per l’Agencia
Catalana de l’Aigua.



Quan hi hagués disconformitat dels abonats amb les bases fixades d’acord
amb les normes de l’apartat anterior, s’establiran, al seu càrrec, uns registres
permanents que podran se limnígrafs o comptadors de cabals.



En el cas d’avaria del comptador del cabal d’aigua i que no sigui notificada a
AMSA, la base de l’exacció que correspongui als temps de no funcionament del
comptador es determinarà en funció del consum registrat per l’última lectura
anotada en la llibreta del comptador, o bé d’acord amb les normes de l’apartat
2 anterior.



Pel càlcul del volum abocat a la xarxa de clavegueram mitjançant cabalímetrecomptador i, en el seu defecte, per raó del volum declarat davant l’Agència
Catalana de l’Aigua.

Import de la tarifa
La quantia del servei s’obtindrà aplicant la següent tarifa al consum d’aigua efectuat
per l’abonat, d’acord amb les normes contingudes en els articles precedents, segons
els preus que es detallen:
a) Subministraments domèstics
Per als subministraments amb comptador

-

Quota fixa trimestral: 18 m3. x 0,0697 €m3. ..................... 1,26 €/trimestre.

-

Sobreconsum : 2n bloc, excés de 18 m3. trimestre/habitatge.0,1046 €m3.

Per als subministraments amb aforament......................................... 0,1046€/m3..
b) Subministrament No domèstics.
Per als subministraments industrials i assimilats.

-

Quota fixa trimestral 18 m3. x 0,1395.......................................2,51
€/trimestre

-

Sobreconsum, excés de 18 m3./trimestre..........0,1395 €/m3.

c) Subministraments Municipals no exclosos de la tarifa
En els edificis que disposen de connexió al clavegueram

-

Quota fixa trimestral: 18 m3. x 0,0697/m3......................1,26 €/trimestre.
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-

d)

Sobreconsum, excés de 18 m3./trimestre........................... 0,0697 €/m2.

Subministraments amb tarifa reduïda

Els subjectes destinataris d’aquesta reducció són:
- Llars d’infants públiques
- Habitatges amb residents que acreditin tenir ingressos globals no superiors al salari
mínim interprofessional en el moment d’acreditació de la tarifa.
- Habitatges amb residents que, tot i tenir ingressos globals superiors al salari mínim
interprofessional, aquests no són superiors a 215€/mes per resident.
I la tarifa a aplicar:
- Quota fixa trimestral: 18m3 x 0,0232€/m3........................................0,418€/trimestre
- Sobreconsum, excés de 18 m3/trimestre.........................................0,0349€/m3
- Per als subministraments amb aforament........................................0,0349€/m3
Altes clavegueram
Previ a la connexió dels nous edificis, que vulguin aprofitar els claveguerons
existents cal procedir a la seva inspecció i homologació. En cas de no conformitat,
serà necessària la construcció de l’escomesa segons els preus vigents aprovats
pel Ple de la Corporació, i en aquest cas no procedirà el cobrament de la inspecció
segons el preu que es proposa:



Inspecció prèvia a la connexió d’edificis de nova construcció, a escomeses de
clavegueram existents: 186,25 €.

Construcció d’escomeses de clavegueram
Es preveu la construcció de tres tipus d’escomesa, segons el diàmetre de la canonada,
per ser els més usual.
Escomesa amb tub de polietilè de 200 mm de diàmetre, fins a 5 metres lineals de la
façana: 1.214 €/(IVA no inclòs). En longituds superiors es cobrarà 165 € més IVA per
metre lineal addicional.
Escomesa de tub de polietilè de 250 mm de diàmetre, fins a 5 metres lineals de la
façana 1.431 € (IVA no inclòs). En longituds superiors es cobrarà 192 € més IVA per
metre lineal addicional.
Escomesa amb tub de polietilè de 300 mm. de diàmetre, fins a 5 metres lineals de la
façana: 1.658 € (IVA no inclòs). En longituds superiors es cobrarà 232 € més IVA per
metre lineal addicional."

El senyor Camprubí i Duocastella diu que el conjunt de dictàmens que es posen a
consideració del Ple incideixen en els tributs municipals regulats per les ordenances
fiscals, i això és important per la ciutat, i probablement també és un dels plens
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importants, ja que és el moment de determinar l'esforç fiscal que faran els manresans
per dotar-se dels diferents serveis públics. Així mateix, també és el moment d'avaluar
la capacitat de què es disposa per generar recursos econòmics i també és el preàmbul
dels pressupostos municipals.
Tothom té coneixement del poc marge que queda per captar recursos, i aquest poc
marge no lliga amb la gran quantitat de serveis que és necessari prestar. Però,
tanmateix, s'han de mantenir els compromisos dels contractes i les concessions, i això
implica necessàriament actualitzar els preus i els costos, i també com equip de govern
es vol continuar donant resposta als objectius del PAM.
Per aquests motius, es proposa actualitzar les tarifes i els tipus amb un increment del
3,3% per a l'exercici 2006, és a dir, amb la variació de preus oficials que hi ha hagut a
nivell estatal durant un any, el que s'anomena l'IPC estatal interanual d'agost a agost.
Per tant, se segueix el mateix criteri que en els darrers anys. L'IPC és un indicador de
referència de la variació de preus en un període determinat.
No obstant el criteri general exposat, cal dir que també hi ha algunes particularitats
sobre les quals és necessari fer-hi referència. En primer lloc, en l'ordenança fiscal
núm. 1 reguladora de l'IBI, s'amplien les bonificacions de l'IBI a les famílies nombroses
de categoria especial; en concret, al 90% de bonificació, és a dir, el màxim permès per
la Llei per aquelles famílies que tenen cinc fills o més, o bé, tenint-ne quatre amb unes
determinades característiques regulades pel Departament de Benestar Social. En
segon lloc, en l'ordenança fiscal núm. 2 s'hi incorpora la bonificació de fins el 75% de
la taxa pels vehicles elèctrics, els bimodals i aquells que utilitzen energies menys
contaminants i més sostenibles, com a mesura per a premiar l'esforç dels ciutadans
que tenen en compte aquesta opció a l'hora de comprar el vehicle. El 75% per als
vehicles elèctrics i el 50% pels bimodals i els que utilitzin energies menys
contaminants. En tercer lloc, es manté el mateix tipus de gravamen en l'impost de
construccions i obres (ICIO), és a dir, el 3,8%; i, per tant, en aquest impost no hi ha
augment tipus IPC. D'altra banda i també en referència a l'ICIO, s'amplia el termini per
a les sol·licituds de les bonificacions tipificades en el mateix impost. Aquesta ampliació
de terminis pretén solucionar el problema de les sol·licituds "fora de termini" que tenien
lloc en àmbits de la construcció d'habitatges de protecció oficial, obres al barri antic o
en façanes. Per tant, s'amplia en un mes el termini per tal que no s'hagin de denegar
per "fora de termini" o extemporànies.
En quart lloc, s'incorpora una taxa per a la identificació i ocupació dels contenidors a la
via pública per a tot l'any, però alhora es preveu també la retirada d'aquests
contenidors o altres béns de la via pública per tal de fer més viable la disciplina a la
via pública.
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En cinquè lloc, es reformula la taxa de concessió de llicències urbanístiques per tal de
fer-la molt més àgil. En sisè lloc, la taxa d'escombraries només s'actualitza el preu de
l'IPC. Els majors costos del cànon de l'abocador, 3 euros més per tona, és a dir, un
10% més dels costos que es tenen actualment, queden compensats pel retorn del
cànon del sanejament. Així mateix, en la taxa d'escombraries queda anul·lada la taxa
dels locals baixos de les cases unifamiliars quan no són utilitzats per donar activitat
econòmica. En setè lloc, la taxa del Conservatori Municipal de Música s'actualitza amb
l'estructura i els imports de la realitat actual, la qual cosa significa que les famílies facin
aportacions amb un percentatge més elevat. En aquest sentit, es manté la matrícula
del centre amb un augment del 3.3%, es simplifiquen les taxes segons els nivells i els
tipus d'estudis, i les tarifes resultants tenen diferents variacions en funció del cost de
l'assignatura i la subvenció rebuda per part de la Generalitat o la Diputació.
Sobre les tarifes i les taxes de l'aigua és necessari prestar una atenció especial.
Mereixen una atenció especial perquè es tracta d'entrar a una nova cultura de l'aigua.
De fet, no es tracta d'un tema nou d'ara, sinó que ja a l'Agenda 21 aprovada l'any
2000, es destaca una línia estratègica orientada a racionalitzar el consum d'aigua.
L'aigua és un bé necessari i escàs, més que d'altres subministres, ja que no es pot
fabricar ni es pot generar. Per tant mereix més atenció ja que es necessita pels usos
higiènics, sanitaris, domèstics, industrials o bé simplement per a la higiene ciutadana.
Així mateix, en la nostra comarca i en el nostre país, i tot i que a Manresa hi ha aigua,
aquest element no és abundant i sempre s'està amb el temor que hi hagi èpoques en
què no sobri. I això s'ha patit els darrers dies en què s'ha hagut d'estar pendent de
l'aplicació de mesures restrictives. Per aquest conjunt de motius, s'ha de fer
campanyes de sensibilització i informació sobre els consums, els estalvis i l'ús
responsable a les necessitats, però també s'ha de continuar tenint una xarxa de
subministrament amb òptimes condicions, garantint la continuïtat de subministrament,
preparada per eventualitats i alhora millorar els processos de tractament de l'aigua,
abans i durant la seva potabilització, i així, poder garantir aigua excel·lent a l'usuari.
Per tal que tot això sigui possible es proposen 5 mesures: en primer lloc, adequar els
blocs de consum al nombre de residents d'un habitatge, de tal forma que pel fet que en
un habitatge hi hagi més membres, no comporti un cost més elevat de l'aigua
proporcionalment. Per tant, s'amplien els trams dels blocs per sobre dels tres
residents. En concret, s'amplien 3 m³ per mes i resident a partir del segon bloc, i 2 m³
per mes i resident en el primer bloc.
En segon lloc, es pretén realitzar un pla d'inversions pels propers cinc anys, amb un
pressupost extraordinari de gairebé dos milions d'euros, obtingut per a la regularització
de les tarifes que es proposa. Concretament, aquest pla d'inversions incideix en:
-

L'actuació dels punts crítics. És a dir, reforçar les artèries de la ciutat,
reconvertir canals en conduccions alternatives i enllaçar les diferents artèries.
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-

-

Poder sectoritzar la xarxa per tal de controlar els paràmetres de qualitat, sigui
amb vàlvules, sigui amb sensor.
Reforçar el programa de renovació de la xarxa amb la finalitat que la xarxa no
quedi antiga. Probablement hi ha parts de la xarxa que tenen 30 o 40 anys, i
per tant cal posar-les al dia.
Implantació del programa "aigua excel·lent". És a dir, millora i ampliació dels
dipòsits nous, fer pretractaments de l'aigua en el Parc de l'Agulla, obrir una
tercera línia de tractament i modificar el sistema hidràulic de l'Agulla.

En tercer lloc, es pretén realitzar campanyes sobre la nova cultura de l'aigua, és a dir:
- El foment de la utilització d'aparells de baix consum,
- La informació als usuaris de l'ampliació de blocs en funció dels qui resideixin al
pis
- La sensibilització sobre consums i usos responsables.
- L'adequació dels comptadors i consums en les indústries.
En quart lloc, el foment dels canvis d'aforaments a comptadors. És cert que els
aforaments no són un bon instrument per la cultura del control o l'ús racional i, per tant,
es preveu fomentar el canvi de sistema de subministrament.
En cinquè lloc, es tracta de fer una estructura de tarifes i revisió de preus d'acord amb
els criteris de:
- Racionalitzar la tarifa.
- Que tingui en compte les inversions que cal fer.
- Disposar d'un escalat progressiu dels consums, és a dir, passar de 2 a 4 blocs
per tal de regular i classificar millor els consums mínims, els bàsics i els
sumptuaris.
- Que tingui en compte les ampliacions dels blocs; és a dir, el nombre de
residents en un habitatge.
- Que no sigui una càrrega econòmica per a consums baixos, responsables
habituals. Per tant, a consums baixos, aigua bonificada.
- Que sigui més costosa per consums excessius o sumptuaris.
- Que l'aigua industrial tingui els preus bàsics i no els preus bonificats de l'àmbit
domèstic.
Per l'aplicació de les cinc mesures es proposa els preus d'aigua següents:
- L'aigua domèstica:
o amb un increment del 3.3% en el primer bloc, és a dir, 0.2479 € / m³; un
preu bonificat que garanteix un servei universal i per sota del seu cost.
o el segon bloc a 0.4631 € / m³, resultant d'aplicar-hi també el 3.3%
respecte l'any 2005.
o El tercer bloc tindrà un increment d'un 30%; és a dir, a 0.6020.
o El quart bloc serà 2.2 vegades el segon bloc; és a dir, 1.88 € / m³
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-

L'aigua industrial: tindrà el mateix preu que el segon bloc domèstic. Per un
acord del Consell de Ciutat a partir d'una petició del sector industrial, es
realitzarà l'augment de forma progressiva i esglaonada en dos anys. Per tant,
per a l'any 2006, es proposa que l'aigua tingui un preu de 0.3555 m³.

El 70% dels usuaris no superen el segon bloc, el rebut de l'aigua se'ls apujarà fins al
3.3%. Així mateix, pel fet d'acollir-se al nou sistema de blocs, en molts casos no hi
haurà augments, sinó al revés, baixes en el rebut de l'aigua.
Els aforaments se situen a 0.4165 m³. Aquest preu surt de la mitjana ponderada dels
diferents blocs que s'ha proposat.
D'altra banda, cal recordar que la gestió de l'aigua es fa a través de l'empresa
municipal, i no d'empreses privades com en d'altres ciutats. Aquesta diferència permet
decidir quines inversions ordinàries fan falta, les extraordinàries, implementar
programes de sensibilització, i que es pugui discutir i pactar les noves tarifes de l'aigua
en un marc democràtic i participatiu.
En un altre ordre de coses, el senyor Camprubí manifesta que les variacions que
tenen aquestes ordenances són fruit de la participació dels diferents agents en els
òrgans de què està dotada la ciutadania, i per tant, es pot assegurar que hi ha un
ampli consens en la seva formulació. Tots els agents implicats en el Consell
d'Administració han aportat els seus matisos en l'elaboració de les noves tarifes. La
Permanent del Consell de Ciutat ha proposat bonificacions per les famílies nombroses
i també ha proposat la progressivitat en els trams i una aplicació esglaonada dels
augments de l'aigua. De fet, l'esmena als dictàmens que es proposen avui són fruit
d'aquesta proposta del Consell de Ciutat.
Els acords de l'any passat amb el gremi de Constructors ha permès mantenir per l'any
2006 el mateix tipus de l'ICIO per a les construccions.
Les propostes dels grups municipals del govern o l'oposició enriquides pel debat al ple
han estat incorporades a les ordenances: la reducció de la taxa de recollida
d'escombraries pels baixos de les cases unifamiliars i les bonificacions pels vehicles
amb sistemes menys contaminants o alternatius.
La casuística amb les denegacions i l'ICIO a les comissions informatives d'Hisenda ha
permès introduir canvis en l'ordenança per no haver de denegar bonificacions per
qüestions purament formals.
També dir que el fet d'una bona gestió dins les famílies en la separació de la brossa ha
generat estalvis i ha permès no plantejar augments superiors en la taxa
d'escombraries. Aquest fet és un exemple que amb la bona gestió particular dels
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ciutadans s'obtenen beneficis col·lectius. Això no significa que tot sigui perfecte i que hi
hagi consens en tot, sinó que compartint la informació es pren més consciència i es
coneixen els problemes amb més profunditat, i per tant, es poden adequar les
ordenances fiscals a partir dels màxims acords possibles. I en qualsevol cas, cal agrair
la participació dels diferents agents en l'elaboració de les diverses ordenances.
Per concloure, dir que es tracta d'unes ordenances:
- amb una pressió fiscal continguda pel fet de tractar-les com una actualització
de preus,
- que són participades,
- en què s'hi introdueix cada vegada més els aspectes medi ambientals, sigui
amb les aigües o amb els vehicles,
- i en què es posa l'accent en les tarifes de l'aigua.

El senyor Javaloyes i Vilalta diu que el senyor Camprubí ha manifestat que els
dictàmens són fruit d'un acord àmpliament consensuat, és a dir, que el procés
d'elaboració dels dictàmens s'ha basat en la recerca del consens. No obstant això,
s'ha de tenir en compte que el consens s'ha buscat a partir d'un guió pautat i a partir
d'una proposta de màxims, i això implica que sigui més fàcil i subtil cedir.
Així mateix, agraeix que després de tres o quatre anys l'equip de govern s'hagi adonat
que es pot reduir un 40 % i un 90% en casos de famílies nombroses i famílies
nombroses especials.
Respecte a l'IBI, el senyor Javaloyes diu que l'esforç fiscal que realitzaran els
ciutadans de Manresa és molt més gran que l'augment del 3.3% que es planteja des
de l'equip de govern.
A més el senyor Javaloyes proposa que es retiri l'impost de successions ja que es
tracta d'un impost molt injust.
D'altra banda, des del GMPPC es felicita a l'equip de govern per la bonificació als
vehicles elèctrics i de biogàs.
Així mateix, el senyor Javaloyes planteja la possibilitat de revisar el Pla General ja que
amb el Pla actual s'estan encarint molt les parcel·les i terrenys, i juntament amb això,
l'augment dels impostos que afecten l'habitatge contribueixen a fer mes elevat el cost
de la vida a la ciutat de Manresa.
Sobre el tema de l'aigua, el GMPPC manifesta el seu acord amb la regulació que s'ha
fet de la tarifa industrial així com l'estructura que s'ha establert de blocs a nivell
domèstic. Per tant es votaria a favor de l'aplicació de les tarifes de l'aigua. No obstant
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això, l'ordenança de l'aigua forma part del conjunt d'ordenances que integren el
dictamen 6.1.10 i per tant no es pot votar per separat .
Quant als impostos i tributs, el GMPPC sosté que el govern municipal ha augmentat
any darrera any cadascun dels impostos, i si es compara l'esforç fiscal que realitzen
els ciutadans de Manresa respecte de ciutats que siguin semblants a Manresa,
s'observa que és molt superior la pressió fiscal que suporten els habitants de la ciutat
de Manresa. Per aquest motiu es votarà en contra.

El senyor Vives i Portell diu que abans de començar voldria agrair en nom propi i en
nom del grup al senyor Josep Camprubí perquè, no només avui ha explicat
pausadament i tranquil·lament allò que s'ha parlat les últimes setmanes en relació a
les ordenances, sinó justament per aquelles converses, pel debat tranquil però molt
reflexiu que s'ha desenvolupat al voltant del tema de les ordenances i que ha permès
introduir alguns elements que són molt interessants. Per tant, agrair des del GMCiU
aquesta manera de fer política i d'intentar que tots contribueixin a l'interès general.
El senyor Vives segueix dient que per començar la intervenció voldria fer un comentari
general sobre les ordenances. Des del GMCiU es coincidiria bastant amb els epítets
que dedicava el senyor Camprubí a les ordenances al final de la seva intervenció. És a
dir, que des del GMCiU es comparteix la certesa que hi ha hagut ganes de trobar
punts d'acord, que hi ha hagut consens, que hi ha hagut ganes de trobar les millors
solucions possibles per una àmplia majoria dels ciutadans. Tanmateix, és veritat que
sempre hi ha aquells matisos i aquelles coses en les que el GMCiU no hi està d'acord.
En primer lloc, respecte a l'IPC, el 3.3%, és veritat que durant molt de temps, sigui pels
motius que sigui, hi ha hagut un esforç fiscal molt important per part dels ciutadans de
Manresa. Des del GMCiU s'entén que la ciutat de Manresa té uns tributs, en línies
generals i en l'àmbit de Catalunya, que estan a la mitjana dels tributs aplicats per
ciutats de la nostre mida. En aquest punt, i tenint en compte que Manresa és una ciutat
que està en creixement, i per tant, hi ha contribuents potencials a la vista, això
permetria, fins i tot, que l'augment dels tributs fos inferior a l'IPC, fos inferior al 3.3%.
Es contestarà que això és molt fàcil dir-ho des de l'oposició i molt difícil gestionar-ho
des del Govern. Però sincerament des del GMCiU es té la convicció que això podria
ser així. I la convicció ve motivada pel marc de creixement en què es troba la ciutat
actualment i potencialment en un futur immediat. Per tant, des del GMCiU s'entén que
aquest any, després d'haver fet tant esforç fiscal i pensant que hi haurà més
contribuents i per tant es disposarà de més recursos per administrar, s'hauria pogut
apujar els tributs per sota de l'IPC.
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En segon lloc, respecte a l'IBI cal dir que es continua apujant per damunt clarament
de l'IPC perquè hi ha el 3.3% més la regularització dels 10 anys en la qual encarà s'hi
està plenament immers. En el cas de l'IBI comença a haver-hi imports importants, i no
es tracta només dels propietaris, sinó que en el cas dels llogaters, els propietaris
acaben repercutint la taxa en el preu del lloguer. Per tant, es tracta d'un tema que
preocupa al GMCiU i sobre el qual s'entén que s'ha apujat molt en els últims anys
malgrat que el nombre de contribuents ha crescut molt. Per tant, s'entén que s'hauria
d'haver fet un esforç en el sentit d'haver apujat el percentatge corresponent a la
regularització, sense haver apujat l'IPC.
Pel que fa a les taxes del Conservatori, el GMCiU troba molt interessant l'exercici que
s'ha fet de començar a analitzar el que costa mantenir el Conservatori i de com
controlar les despeses. El Conservatori costa molts diners, però també s'entén que és
important i que dóna prestigi a la ciutat mantenir un centre d'aquestes característiques.
A més a més, s'ha d'esperar que en el futur, cada cop més, sigui un centre, no només
de formació, sinó un centre de creació, i aquest seria un pas de qualitat a donar en el
futur. Per fer això s'ha d'invertir diners. D'altra banda, ressaltar que es consideren
interessants els estudis que des de l'Ajuntament s'han portat a terme sobre l'interès
que hi podia haver en cadascun dels cursos, el nombre d'alumnes, allò que
interessava mantenir, etc., de cara a fer un bon diagnòstic i ser més eficients en
l'assignació dels recursos. Respecte a aquest punt, des del GMCiU, alguns cops s'ha
sostingut l'argument que el contribuent manresà està mantenint un Conservatori on
també ve a estudiar i del qual es beneficien moltes persones que són de fora de
Manresa. I tot i que hi ha subvencions de la Generalitat i d'altres institucions, el resultat
final és que en el pressupost municipal realment pesa molt l'aportació que fa
l'Ajuntament al manteniment del Conservatori.
D'altra banda, es vol agrair les bonificacions als vehicles bimodals i elèctrics que s'han
aplicat a l'impost de vehicles, i sobre les qual des del GMCiU s'està content d'haver-hi
contribuït. Tot i que molta gent pensi que és tracta d'un acte purament simbòlic i que
aquesta opinió es vegi reforçada pel fet que encara no hi ha, pràcticament, cotxes
elèctrics al mercat, el que es pretén amb aquesta actuació és que l'Ajuntament es
posicioni respecte a una filosofia determinada d'entendre cap on s'ha d'anar com a
ciutat, a banda dels ingressos que això pugui generar o deixar de generar.
Respecte a les escombraries, el GMCiU troba molt important el fet que s'hagi revisat
els habitatges unifamiliars que fins ara tributaven amb una taxa per l'habitatge i una
taxa pels baixos, els quals eren susceptibles de poder tenir una llicència per
desenvolupar una activitat comercial o mercantil. Ara es trobaran amb una reducció
important o, fins i tot, només pagaran una taxa d'escombraries, que és allò que des del
GMCiU s'havia proposat i que es va aprovar en un Ple de l'Ajuntament mesos enrera.
S'entén que això és important perquè, tot i que a Manresa no hi ha molts habitatges
d'aquestes característiques, sí que hi haurà un nombre important de ciutadans que
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s'adonaran que l'Ajuntament ha estat sensible a aquesta reclamació, i en definitiva,
s'està fent un acte de justícia.
Arribats a aquest punt, caldria felicitar als ciutadans. Als ciutadans sempre se'ls
demana coses: més implicació, més participació, més solidaritat, més civisme; i està
bé que se'ls hi demani, però de tant en tant, també se'ls ha de felicitar. En aquest cas,
el fet que la taxa d'escombraries quedi com queda es deu també al fet que els
ciutadans han fet la seva feina. Els ciutadans s'han sensibilitzat de manera molt
important en la qüestió del reciclatge i això està portant un benefici. I ningú pot sostenir
que els ciutadans estan fent això pensant que la taxa d'escombraries serà més barata
l'any que ve, sinó que fins i tot, hi ha ciutadans que ho estan fent sense saber el que
comporta això a la seva economia en l'exercici següent. Per tant, es comença a viure
una cultura del reciclatge, una cultura del respecte al medi ambient, una cultura de
preocupació pel món on vivim, pel nostre entorn més immediat, i això és singularment
important. Per tant, és just que des d'aquest ple es feliciti l'esforç que han fet els
ciutadans i que ha permès que la taxa es mantingui amb aquests paràmetres.
Sobre el tema de l'aigua, cal dir que es tracta d'una qüestió complicada perquè mai
s'ha estat conscient de coses tan simples com que no es pot fabricar. Els manresans
sempre han pensat que d'aigua en tenien molta; i és veritat que històricament sempre
se n'ha tingut molta. Però el fet és que l'aigua ve d'una sèquia, i la sèquia ve d'un riu. I
aquest exercici de reflexió potser no s'ha acabat de fer del tot. I el context actual de
falta d'aigua i de possibles restriccions pot ser un bon marc per començar-hi a pensar.
I en aquest sentit quan es parla de pujar el preu de l'aigua de manera important,
moltes vegades els ciutadans reaccionen negativament perquè pensen en el rebut
que els arribarà, però respecte a aquest punt el GMCiU té la sensació que els
manresans entenen bastant bé el missatge, ja que es té consciència que hi ha
problemes d'aigua, que ha estat un any d'una sequera extraordinàriament severa, i
també, d'altra banda, que l'aigua dura un temps determinat i que les reserves són
limitades. Partint d'aquesta premissa és més fàcil després introduir aquest missatge.
Per tant, respecte als augments de les tarifes de l'aigua en l'àmbit domèstic, des del
GMCiU es considera que l'establiment dels blocs tenint en compte el nombre de
persones que viuen en un mateix habitatge és important, ja que sinó es gravaria
moltíssim les famílies més nombroses, que lògicament tenen un consum més alt, i que
podria acabar sent molt negatiu.
S'ha observat que els dos blocs centrals, sobretot el primer, impliquen un augment
important, però tot i que percentualment l'augment pot ser més o menys important, si
es consideren els nombres absoluts del rebut de l'aigua per trimestre, el resultat és
que no són augments extraordinàriament significatius des del punt de vista econòmic.
D'altra banda, la consideració que l'aigua és barata, tot i ser un bé que no es pot
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fabricar i que té molta importància, també es pot apreciar si es compara amb els preus
d'altres tipus de béns o subministres consumibles, com per exemple el gas.
També s'ha de tenir en compte, quan es considera el preu de l'aigua, el manteniment
que implica la xarxa de clavegueram i la xarxa de subministrament d'aigua. Respecte a
aquest punt, fa pocs dies es comentava que en el termini de cinc o sis anys s'haurà de
canviar de l'ordre de 150 km. de canalera a la ciutat de Manresa, per exemple, s'haurà
de canviar la canalera que es va posar en l'època de l'alcalde Soldevila a la carretera
de Cardona, a la Carretera de Vic, etc. Aquestes infraestructures tenen una durada
determinada, 30 o 40 anys. Per tant, si s'expliquen aquest conjunt de costos inherents
a la gestió de l'aigua es pot comprendre l'augment del seu preu a l'hora de situar les
tarifes de l'aigua al dia.
Sobre l'ús industrial de l'aigua, un aspecte que el GMCiU troba interessant és el
caràcter progressiu; i respecte a aquest punt també es vol agrair la permeabilitat que hi
ha hagut a l'hora de plantejar les ordenances, les quals d'entrada no plantejaven la
nota de la progressivitat, i finalment l'han acabat incorporant. És lògica la reclamació
que en el seu moment van fer des de la Cambra de Comerç, des de Pimec-Cefes, des
de la Patronal Metal·lúrgica, des de la UBIC, perquè evidentment, en el cas d'algunes
empreses aquest increment podia ser extraordinari. I no pel que pagarien a la factura
que seria molt gran, sinó tan sols el segment de l'increment. Fer-ho de manera
progressiva implica que aquestes empreses tenen dues opcions: o bé restringir l'ús de
l'aigua o administrar-la millor, o bé plantejar-se la seva política a nivell empresarial
tenint en compte que el concepte de l'aigua s'incrementarà de manera important en els
pròxims anys; però és lògic pensar que qui té una activitat en la qual l'aigua juga un
paper, no només de consum o higiene, sinó també de lucre, implica que el preu no pot
ser el mateix que el preu de l'aigua d'ús domèstic.
Finalment, el senyor Vives diu que no sap si es pot votar separadament, però des del
GMCiU els dictàmens que es refereixen a les aigües i al clavegueram els votarien
favorablement perquè s'entén que és necessari posar el preu al dia, i en últim terme,
també perquè hi ha un compromís implícit que consisteix en posar aquest any els
preus al dia considerant que a partir de l'any que ve tant sols s'aplicarà l'IPC o el
percentatge que toqui, però no serà el primer d'una sèrie d'increments, ja que això no
seria acceptable.
D'altra banda, el GMCiU no està d'acord amb l'augment de l'IBI per damunt de l'IPC i
es considera que fa massa temps que està pujant d'una forma important i que afecta
massa a l'economia dels ciutadans. També es considera que s'està perdent una
oportunitat per treure una mica de pressió fiscal als ciutadans o dir-los-hi que ens hem
posat molt al dia i que s'ha fet un gran esforç però que està previst que la ciutat creixi
molt i per tant es poden pujar els tributs per sota de l'IPC; però també és veritat que en
l'ordenança s'han introduït algunes modificacions que es van proposar des del GMCiU
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i que es considera que són importants, com per exemple, que les cases unifamiliars no
paguin dos rebuts per les escombraries i les bonificacions pel que fa a l'impost de
vehicles. Per tant, respecte a aquestes ordenances el GMCiU s'abstindria.
El senyor Camprubí i Duocastella diu que la votació de l'ordenança no és separada
però com que el sobrevingut 1 i el 2 tracten d'aquestes tarifes, es poden votar
separadament i per tant es pot votar afirmativament el tema de l'aigua, si aquesta és
la intenció.
D'entrada el senyor Camprubí agraeix la bona predisposició respecte al tema del debat
de l'aigua. A partir de la transmissió de la informació i de compartir els problemes s'ha
trobat la millor ordenança.
Respecte a la discussió sobre si l'augment de la taxa ha d'estar per sobre de l'IPC, cal
dir que precisament perquè la ciutat creix, és necessita més inversió en
infraestructures i serveis. Per tant, no es pot pensar en fer augments per sota de l'IPC
mentre s'hagi de portar a terme aquestes grans inversions en infraestructures i serveis.
Quant al tema de l'IBI, des de l'equip de govern s'entén que la discussió no es pot
basar en els preus anteriors a la regularització de la revalorització de l'any 1997, ja que
es tracta de bases que estan desfasades. Si l'IBI disposés d'unes bases imposables
que estiguessin actualitzades es podria discutir si s'ha d'augmentar o no el tipus, però
durant el temps que persisteixi el desfasament no té lloc discutir sobre aquest punt.
Pel que fa al Teatre Conservatori, la política de l'Ajuntament és la d'actualitzar els
costos de la taxa, és a dir, que les famílies paguin almenys un percentatge del cost
que té el servei.
Sobre el tema de la sensibilització en el tema de l'aigua, es preveu destinar a la
campanya de sensibilització 45.000 €; 15.000 el 2006 i 30.000 el 2007. I respecte als
canvis d'aforament de comptador es disposa d'una dotació pressupostària de 50.000 €,
és a dir, 10.000 € cada any, i es preveu retirar, com a mínim, quaranta aforaments cada
any.
Per acabar dir que el tema important a tractar era el de les aigües, i sobre aquest hi ha
hagut el màxim consens possible.
L'alcalde sotmet el dictamen 6.1.9 a votació i s'aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 4
GMERC, 1 GMICV-EA), 7 abstencions (GMCiU) i 2 vots negatius (GMPPC) i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
L'alcalde sotmet a votació el dictamen 6.1.10 amb l'esmena incorporada i s'aprova per
13 vots afirmatius (8 GMS, 4 GMERC, 1 GMICV-EA), 7 abstencions (GMCiU) i 2 vots
negatius (GMPPC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
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L'alcalde sotmet a votació el sobrevingut 8.1 amb l'esmena incorporada i s'aprova per
unanimitat dels 22 membres presents i, per tant, es declara acordat:
"Vista la sol·licitud de revisió presentada per la societat gestora del servei públic de
subministrament d'aigua potable al municipi de Manresa, Aigües de Manresa, SA, ha
presentat sol·licitud de revisió de tarifes, a la qual s'adjunta memòria justificativa de la
revisió, i la informació tècnica i econòmica que s'exigeix a l'ordre del Departament de
Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat de data 8 de setembre de 1988.
Vist l’informe emès pel Cap de Secció de Tresoreria, que conclou que es considera
convenientment justificat l’increment de les tarifes proposat.
Atès que la tramitació d’aquest expedient ha de seguir el procediment previst al decret
149, de 28 d’abril de 1988, el qual estableix al seu article 3.1 que el Ple de la
Corporació ha d’emetre informe motivat sobre la proposta de la modificació de tarifes
presentada pel sol·licitant.
El Regidor delegat d’Hisenda i Promoció Econòmica, proposa l’adopció de l’acord
següent:
PRIMER: Informar la sol·licitud de revisió de les tarifes del servei públic de
subministrament d'aigua potable a la ciutat de Manresa presentada pel Sr.
JOSEP ALABERN I VALENTÍ en nom i representació de la societat AIGÜES
DE MANRESA, SA, i proposar el règim tarifari següent:
1) Usos domèstics. Subministrament per aforament.
Quota de servei............................................... 19,93 EUR/semestre/aforament
Tarifa.........................................................................................0,4165 EUR/m3
2) Usos domèstics. Subministrament per comptador.
Quota de servei
Subministrament tipus A .....................................................5,75 EUR/trimestre
Subministrament tipus B i C ............................................... 7,64 EUR/trimestre
Subministrament tipus D i E.............................................. 11,47 EUR/trimestre

Tarifes
Primer bloc................................................................................0,2479 EUR/m3
Segon bloc ............................................................................... 0,4631 EUR/m3
Tercer bloc................................................................................ 0,6020 EUR/m3
Quart bloc ................................................................................ 1,0188 EUR/m3
El consum trimestral corresponent a cada bloc és el següent:
Núm.

1er. Bloc

2n. Bloc

3er. Bloc

4rt. Bloc
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(en m3)
(en m3)
(en m3)
Més de 18 i Més de 30 i
1-3
Fins a 18
Més de 54
fins a 30
fins a 54
Quan el nombre d’ocupants de l’habitatge és de quatre o més
persones, s’aplicaran els trams següents.
Només podran acollir-se a aquesta ampliació de trams aquells
abonats que prèviament hagin acreditat la seva situació davant
l’Agència Catalana de l’Aigua a efectes de l’aplicació del cànon de
l’aigua. Per als que no hagin acreditat aquesta situació s’aplicaran els
trams corresponents a 1-3 persones.
Més de 24 i Més de 39 i
4
Fins a 24
Més de 72
fins a 39
fins a 72
Més de 30 i Més de 48 i
5
Fins a 30
Més de 90
fins a 48
fins a 90
Més de 36 i Més de 57 i
6
Fins a 36
Més de 108
fins a 57
fins a 108
Més de 42 i Més de 66 i
7
Fins a 42
Més de 126
fins a 66
fins a 126
Més
de
Més de 6n i
n
Fins a 6n
(9n+3) i fins Més de 18n
fins a (9n+3)
a 18n
persones

(en m3)

3) Usos industrials i comptadors generals

CALIBRE COMPTADOR

EUR/TRIMESTRE

LÍMIT BLOC (m3.)

7-10 mm.

14,79

150

19,68
29,57
49,26
73,92
98,56
197,24
295,91
394,44

200
300
500
750
1.000
2.000
3.000
Sense límit de bloc

13 mm.
15 mm.
20 mm.
25 mm.
30 mm.
40 mm.
50 mm.
Més de 50 mm.
Tarifes

1r bloc (fins al límit indicat)....................................................... 0,3555 EUR./m3
2n bloc (a partir del límit indicat)...............................................0,5332 EUR./m3
4) Comptadors Generals.
Als abonats amb aquesta classificació se’ls aplicarà els preus corresponents a
l’ús domèstic (comptadors) però multiplicant cadascun dels quatre blocs pel
número de vivendes que subministra. La quota de servei també serà la que
correspongui al tipus de vivenda multiplicant pel número de vivendes abastades.
5) Usos Municipals
Quota de servei:10 % de la quota de servei de l’ús industrial/general.
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Tarifa:........................................................................................0,2479 EUR/m3
6) Comptadors per obres
Quota de servei:
En funció del calibre del comptador, segons la
taula de comptadors generals / industrials
Tarifes
1r bloc (fins a 18 m3./trimestre)................................................. 0,2479 EUR./m3
2n bloc (més de 18 m3./trimestre)............................................. 0,4631 EUR./m3
3er bloc (de 31 a 54 m3/trimestre)............................................. 0,6020 EUR/m3
4rt bloc (més de 54 m3/trimestre).............................................. 1,0188 EUR/m3
7) En alta
Tarifes
A River Parc.............................................................................0,2558 EUR./m3
A Callús................................................................................... 0,2558 EUR./m3

8) Abonament propietaris plomistes: 0,1231 EUR/m3
9) Cànon conservació
CALIBRE COMPTADOR

CÀNON CONSERVACIÓ

5/7/10 mm.

1,99 EUR/abonats/trimestre

13/15 mm.
20 mm.
25 mm.
30 mm.
40 mm.
50 mm.
65 mm.
80 mm.
100 mm.
125 mm.
Aforaments Manresa

2,50 EUR/abonats/trimestre
2,89 EUR/abonats/trimestre
3,70 EUR/abonats/trimestre
4,68 EUR/abonats/trimestre
6,68 EUR/abonats/trimestre
13,17EUR/abonats/trimestre
16,98 EUR/abonats/trimestre
20,88 EUR/abonats/trimestre
25,95 EUR/abonats/trimestre
30,44 EUR/abonats/trimestre
8,00 EUR/abonat/semestre

SEGON: Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a
la complimentació de l'expedient."
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L'alcalde sotmet a votació el sobrevingut 8.2 i s'aprova per unanimitat dels 22
membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
6.1.11 APROVAR L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
29/2005,DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

CRÈDITS

NÚM.

El secretaria dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda i Promoció
Econòmica, d'11 d'octubre de 2005 que, transcrit, diu el següent:
" Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que
no poden demorar-se fins l’exercici del 2006, i no sent suficient el crèdit consignat al
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la
incoació d’un expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, a fi i efecte
d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de crèdits extraordinaris i de suplements de
crèdit, degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i de suplements de crèdit
amb càrrec a recursos generats per majors ingressos del Pressupost Municipal, i a
baixes de crèdits de despeses d’altres partides del Pressupost Municipal, no
compromeses i reduïbles sense pertorbació del servei, per a finançar els costos
necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici
del 2006.
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 29/2005 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 29/2005 s’exposarà al públic, previ
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà
aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat
reclamacions.
PRESSUPOST 2005
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 29/2005
RESUM PER CAPITOLS

El Pressupost, introduïdes les modificacions resultants de l' aprovació de
l'expedient de modificació de crèdits número 29/2005 queda resumit per capítols de la forma següent:
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ESTAT D'INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capítol 1.- Impostos directes ............………………….

Capítol 1.- Despeses de
22.710.000,00

Capítol 2.- Impostos indirectes ..............….…………..

personal ..............…………….

24.181.964,08

Capítol 2.- Despeses en
3.760.000,00

Capítol 3.- Taxes i al-

béns corrents i serveis ……….

18.110.872,10

Capítol 3.- Despeses fi-

tres ingressos ........………..….

34.536.163,42

Capítol 4.- Transferències ...............…..……………..

nanceres ...........……………...

1.346.063,26

Capítol 4.- Transferèn17.788.518,58

cies ..................………………

5.507.578,13

Capítol 5.- Ingressos
patrimonials .......………………

559.274,59

Capítol 6.- Alienació

Capítol 6.- Inversions

d'Inversions reals .…….…….…

2.067.200,00

Capítol 7.- Transferències de capital ……..……........

reals .................………………

51.979.465,94

Capítol 7.- Transferèn5.596.493,00

Capítol 8.- Actius

cies de capital .......…………..

4.597.523,72

Capítol 8.- Actius

financers ...…………...............

8.833.928,40

Capítol 9.- Passius

financers .............…………….

6.172,00

Capítol 9.- Passius

financers .........……..…….......

14.855.857,04

financers .............…………….

--------------------------T O T A L ........……………

110.707.435,03

4.977.795,80
---------------------------

T O T A L ........……………

110.707.435,03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

SUBCONCEPTE

DENOMINACIÓ

455.00 Subvencions.- Generalitat Catalunya
462.00 Subvencions.- Diputació Barcelona

PREV.INICIAL

AUGMENT

1.775.484,00

9.000,00

226.790,00

3.000,00

DISMINUCIÓ PREV.DEFINITIVA EXPLICACIÓ
1.784.484,00 Majors ingressos.- Punt atenció Escodines
229.790,00 Majors ingressos.- Open Escacs

12.000,00

PRESSUPOST 2005
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 29/2005
ESTAT DE DESPESES
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-----------------------------------CREDITS EXTRAORDINARIS
-----------------------------------------------

PARTIDA
622.3.489.21

DENOMINACIÓ

CRÈDIT INICIAL

Fires i promoció comerç.- Subvencions nominatives Fira Manresa

AUGMENT

0,00

CRÈDIT DEF.

EXPLICACIÓ
Subvencions Fira
129.482,40 Manresa

129.482,40

0,00

129.482,40

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 29/2005

ESTAT DE DESPESES

SUPLEMENTS DE CRÈDIT

PARTIDA

DENOMINACIÓ

121.0.625

Administració General.- Mobiliari i estris

611.0.625

Adm. Financera.- Mobiliari i estris

222.1.221

CRÈD.ACTUAL AUGMENT

BAIXA

CRÈD.DEFINITIU

CAUSES

12.500,00

800,00

8.000,00

4.850,00

12.850,00 Fotocopiadora Contractació

Edif. La Florinda.- Subministraments

26.149,00

8.100,00

34.249,00 Despeses subministraments

322.0.221

Ocupació.- Subministraments

21.805,00

2.900,00

24.705,00 Despeses subministraments

452.1.221

Instal.lacions esportives.- Subministraments

111.000,00

28.900,00

139.900,00 Despeses subministraments

452.2.221

Piscines.- Subministraments

100.000,00

8.500,00

108.500,00 Despeses subministraments

452.3.221

C.Cívics, S.Ciutat, Teatre Conserv.- Subministraments

42.711,00

2.600,00

45.311,00 Despeses subministraments

453.0.221

Museus.- Subministraments

46.970,00

7.100,00

54.070,00 Despeses subministraments

222.0.222

Seguretat.- Comunicacions

25.040,00

5.800,00

30.840,00 Despeses telefons

452.1.222

Instal.lacions esportives.- Comunicacions

4.946,36

1.900,00

6.846,36 Despeses telefons

452.3.222

C.Cívics, S.Ciutat, Teatre Conserv.- Comunicacions

15.910,00

1.950,00

17.860,00 Despeses telefons

463.4.221

Joventut.- Subministraments

3.931,00

800,00

4.731,00 Despeses subministraments

463.4.222

Joventut.- Comunicacions

1.850,00

400,00

2.250,00 Despeses telefons

463.0.222

Drets ciutadania.- Comunicacions

6.000,00

600,00

121.0.220.01 Adm. General.- Premsa, revistes, llibres i altres

23.000,00

3.000,00

26.000,00 Atendre diverses subscripcions

222.0.230

Seguretat.- Dietes

13.500,00

8.000,00

21.500,00 Consignació insuficient

222.0.231

Seguretat.- Locomoció

13.500,00

13.100,00

442.0.227.00 Recollida escombraries.- Neteja i higiene

4.909.604,00

13.300,00 Estris oficina per Desenvolupament

6.600,00 Despeses telefons

26.600,00 Consignació insuficient
104.555,00

4.805.049,00 Consignació sobrant

121.0.141

Altre personal.- Contingències

428.903,00

5.255,00

121.0.222

Administració General.- Comunicacions

142.616,00

19.880,00

121.4.221

Altres edificis.- Subministraments

177.353,00

111.0.222

Organs de govern-Regidories.- Comunicacions

7.500,00

462.0.222

Comunicació.- Comunicacions

4.382,00

313.2.222

Centres oberts.- Comunicacions

1.500,00

300,00

1.800,00 Despeses telefons

412.0.222

Hospitals, centres salut.- Comunicacions

1.809,00

300,00

2.109,00 Despeses telefons

451.1.222

Biblioteques i arxius.- Comunicacions

6.240,00

850,00

751.0.222

Turisme.- Comunicacions

6.010,00

422.2.489.20 Ensenyament bàsic- menjadors.- Subvencions nominatives

23.072,00

422.2.489

17.203,00

Ensenyament bàsic- menjadors.- Altres transferències

463.1.489.20 Participació ciutadana.- Subvencions nominatives
452.1.489.20 Instal.lacions esportives.- Subvencions nominatives
622.3.227.07 Fires i promoció comerç.- Altres
622.3.489

Fires i promoció comerç.- Altres transferències

434.158,00 Atendre contracte Tècnic mig
162.496,00 Despeses telefons
19.880,00

1.100,00

8.600,00 Despeses telefons
1.100,00

17.200,00

45.250,00

3.000,00

4.560,00 Consignació sobrant
40.272,00 Convenis Menjadors escoles

17.200,00
9.000,00

3.282,00 Consignació sobrant

7.090,00 Despeses telefons
1.450,00

175.949,00

157.473,00 Consignació sobrant

121.090,00

121.090,00

30.250,00

8.392,40

3,00 Consignació sobrant
Major ingrés. Subvenció Gener.
184.949,00 -Escodines
Major ingrés. Subv.Diputació.48.250,00 Open Escacs
Contracte prestació serveis no
0,00 vigent
21.857,60 Consignació sobrant
0,00
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156.185,00

273.667,40

El senyor Camprubí i Duocastella diu que l'expedient de modificació de crèdit
s'explica, d'una banda, perquè hi ha uns majors ingressos, de 3.000 €, que provenen
de la Diputació de Barcelona per finançar l'Open Escacs, i 9.000 € de la subvenció del
Pla de Barris que es destinen al Punt d'Atenció de les Escodines.
D'altra banda, hi ha uns crèdits que es canvien entre diferents partides: 80.000 € que
serveixen per reforçar les diferents partides de subministrament dels equipaments de
l'Ajuntament; 21.000 € per reforçar les partides de dietes i desplaçaments dels nous
agents de la Policia Local i 129.000 € que és un canvi de consideració a la
transferència que s'ha de fer a Fira Manresa. 17.200 € a tres escoles amb menjadors
escolars. I, finalment, 5.225 € per reforçar la partida de personal de la Unitat de Neteja.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 4
GMERC, 1 GMICV-EA) i 9 abstencions (7 GMCiU i 2 GMPP ) i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
7.

PROPOSICIONS

7.1

PROPOSICIÓ
DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE
CATALUNYA REFERENT A L'OBTENCIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS I
AJUTS PER SUBVENCIONAR EL CANVI DEL SUBMINISTRAMENT
D'AIGUA PER PLOMA PEL DE COMPTADOR.

El secretari dóna compte de la proposició del grup municipal del PPC, d' 11 d'octubre
de 2005, que, transcrita, diu el següent:
"Atès que la temàtica de l'aigua en totes les seves vessants, i degut a la sequera
fonamentalment que ens afecta molt directament aquest darrers mesos, fa que sigui
un debat intens.
Atès que les mesures que es prendran degut a la sequera fa palès la necessitat
d'actuar en la línia d'aconseguir minimitzar el malbaratament del recurs de l'aigua.
Atès que els aforaments (subministrament d'aigua per ploma) no són precisament un
element que actuï en la direcció adequada per l'estalvi del recurs de l'aigua.
Atès que els ajuts institucionals per a la desaparició d'aquest aforaments son
inexistents, o amb tot cas minsos per als elevats costos que suposa als ciutadans el
canvi de les instal·lacions.
PROPOSEM:
L'Ajuntament de Manresa dotarà d'una partida pressupostària a la Regidoria de Medi
Ambient per tal de poder subvencionar els costos de la instal·lació al realitzar els
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canvis d'aforament (plomes) per comptador.
Instar a la Conselleria de Medi Ambient que doti d'ajuts econòmics a aquells edificis
que depenen de subministrament d'aigua d'aforament (plomes) i desitgin fer el canvi
de les instal·lacions a comptador per reduir l'impacte del cost econòmic.
Dur a terme una campanya de sensibilització i informació i promoció per part de la
Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Manresa a aquells edificis sensats amb
aforaments (plomes) a la ciutat de Manresa amb l'ànim d'incentivar el canvi
d'instal·lacions."
A continuació el secretari dóna compte de l'esmena presentada pels grups municipals
del PSC, CiU, ERC, ICV-EA i PPC, de 17 d'octubre de 2005, que transcrita diu el
següent:
" Atès que l' Empresa Municipal Fòrum SA i l’Empresa Municipal Aigües de Manresa ja
tenen signat un conveni mitjançant el qual els usuaris del Nucli Antic que volen canviar
el seu sistema de subministrament d’aigua per aforament en ploma i passar al de
comptador es beneficien del 50% de la instal·lació de nova escomesa.
Atès que és convenient que en un termini raonable de temps es puguin substituir totes
les connexions de subministrament per aforament en ploma per comptadors, en
benefici d’una millor gestió i d’un més gran estalvi de l’aigua.
Els grups sotasignants d’aquesta esmena proposem la substitució de la proposta per
l’adopció dels següents,
ACORDS
1. L’empresa Municipal Aigües de Manresa es dotarà d’una partida
pressupostària que li permeti ampliar a l’àmbit de TOTA la ciutat la bonificació
del 50% de la instal·lació de la nova escomesa i que actualment només s’aplica
a usuaris del Nucli Antic.
2. Instar a la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat a crear una línia
d’ajuts econòmics per als propietaris d’aquells edificis que encara reben aigua
amb el sistema d’aforament per ploma i que desitgin fer el canvi al sistema de
comptador per tal que se’ls redueixi l’impacte econòmic d’aquesta obra.
3. L’empresa Municipal d’Aigües de Manresa farà una campanya de
sensibilització, informació i promoció dirigida als propietaris d’aquells edificis
que encara es subministrin d’aigua pel sistema d’aforament en ploma per tal
d’incentivar el canvi del major nombre possible d’instal·lacions d’aquesta
mena."

El senyor Javaloyes i Vilalta diu que amb aquesta proposició és pretén incentivar i
possibilitar la instal·lació d'un comptador als propietaris d'edificis que es proveeixen
d'aigua a través del sistema de ploma o aforament.
Així mateix, s' observa que tot i que es tracta d'una obra menor, el cost econòmic que
representa és molt important i fa que freni la decisió de fer el canvi. Per tant, des del
GMPPC es pretenia dotar a la regidoria de Medi Ambient per tal de poder
subvencionar i pal·liar els costos de la instal·lació al realitzar els canvis d'aforament
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(plomes) per comptador.
També s'accepta l'esmena presentada ja que aquesta recull el fons de la proposta
presentada, tot i que en el primer punt no parli de la Regidoria de Medi Ambient sinó
de l'empresa Aigües de Manresa. Fins i tot des del GMPPC es considera que la
mencionada empresa està molt més preparada per a portar a terme aquesta actuació.
Les campanyes informatives proposades tenen com a objectiu sensibilitzar la població
en l'estalvi de l'aigua i explicar l'estalvi econòmic que representa fer el canvi a mig i
llarg termini.
Per altra banda, el segon punt de la proposta pretén instar a la Conselleria de Medi
Ambient per tal que es doti d'una línia d'ajuts dirigits a reduir l'impacte del cost
econòmic que suposa realitzar el canvi del sistema de ploma al sistema de comptador,
ja que aquest no es un problema singular de la ciutat de Manresa.
La senyora Selga i Brunet diu que el GMERC està totalment d'acord amb la proposta
i per això l'han presentada conjuntament. D'una banda, proposa que en vistes a l'any
que ve la proposta de preus de l'aigua vingui en un bloc independent. Aquesta
proposta ve motivada per la convicció que hi ha d'haver un compromís i una continuïtat
amb l'empresa pública, i que no quedi diluïda la importància de la proposta a l'estar
presentada enmig d'un conjunt d'ordenances que han estat resoltes amb un vot
conjunt.
D'altra banda, la senyora Selga diu que està molt satisfeta amb el consens que s'ha
aconseguit al voltant del tema de l'aigua i amb el fet que es comparteixi l'opinió que hi ha
un sèrie de necessitats d'inversió d'infraestructura, etc., ja que indirectament i al mateix
temps s'ha decidit, en aquest Ple, afrontar el punt 1.1 de l'Agenda 21 que té com a
primera línia estratègica fomentar la reducció dels consums d'aigua. És a dir, que les
propostes de l'Agenda 21 referents a la reducció en el consum de l'aigua es corresponen
plenament amb les decisions que avui s'han adoptat.
Així mateix, també reafirma l'observació del senyor Vives segons la qual s'està avançant
en la sensibilització mediambiental la qual cosa es reflecteix en decisions del tipus que
s'estan adoptant avui.
Cal dir també que el canvi d'aforaments de plomes ja fa anys que es ve fent, amb una
mitjana de 40 a l'any, i que s'havien incentivat només les del barri vell.
El senyor Vives i Portell diu que s'aprovarà la bonificació del 50% de la instal·lació de la
nova escomesa i que actualment només s'aplica a usuaris del nucli antic. És un gest que
està molt bé i que implica un esforç econòmic, però s'està parlant d'una quantitat petita;
és a dir, que s'està parlant de l'escomesa. I el que realment val molts diners és el tram
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que va de l'escomesa fins el domicili o habitatge. Aquesta instal·lació sí que és realment
cara de canviar. I respecte a aquest punt és important que la proposta insti a la
Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat, per tal que pugui instrumentar un ajut
dirigit a arranjar aquesta segona part, que és la que econòmicament pesa molt en les
persones que viuen en edificis que encara tenen aquesta mancança.
Per altra banda, en el cas concret del nucli antic, en els immobles on s'han de fer
aquestes reformes hi trobem llogaters que tenen poc poder adquisitiu, propietaris que
tenen la finca en un estat pràcticament ruïnós, i la inversió que s'ha de fer és molt
important. Per tant, el GMCiU entén que és molt important que des de l'Ajuntament es
faci aquest primer pas en l'escomesa, que és un pas que té un contingut econòmic, però
comparat amb la inversió que s'ha de fer és un contingut econòmic menor, i per tant, ja
que s'aprova aquesta proposta, seria bo de fer un esforç des de l'Ajuntament i intentar
trobar aquest recurs en una altra administració. És difícil, perquè sempre anem a col.lidir
amb la Generalitat, a la qual li demanem moltes coses en el transcurs de l'any, però s'ha
d'afegir aquesta a la llista ja que sembla prou important perquè quantitativament aquest
problema encara continua afectant a molts ciutadans de Manresa.
La senyora Sensat i Borràs matisa que si es vol instar a la Conselleria s'hauria de
corregir i nomenar-la pel seu nom complet: Conselleria de Medi Ambient i Habitatge.
La senyora Selga i Brunet matisa que queden 1200 sistemes d'aforament
actualment. Per tant, el temps per substituir els sistemes d'aforament estarà en funció
de l'actuació de les persones.
L'alcalde sotmet l'esmena a votació amb la incorporació d'una esmena oral, en el sentit
que on diu "Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat", ha de dir "Conselleria de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat", i s'aprova per unanimitat del 22membres
presents i, per tant, es declara acordat:
"1.

2

3.

L’empresa Municipal Aigües de Manresa es dotarà d’una partida
pressupostària que li permeti ampliar a l’àmbit de TOTA la ciutat la bonificació
del 50% de la instal·lació de la nova escomesa i que actualment només
s’aplica a usuaris del Nucli Antic.
Instar a la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat a crear
una línia d’ajuts econòmics per als propietaris d’aquells edificis que encara
reben aigua amb el sistema d’aforament per ploma i que desitgin fer el canvi
al sistema de comptador per tal que se’ls redueixi l’impacte econòmic
d’aquesta obra.
L’empresa Municipal d’Aigües de Manresa farà una campanya de
sensibilització, informació i promoció dirigida als propietaris d’aquells edificis
que encara es subministrin d’aigua pel sistema d’aforament en ploma per tal
d’incentivar el canvi del major nombre possible d’instal·lacions d’aquesta
mena."
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7.2

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ EN
RELACIÓ AL PROJECTE DE REMODELACIÓ DE L'IES LLUÍS DE
PEGUERA.

El secretari dóna compte de la proposició presentada pel GMCiU, d'11 d'octubre de
2005 que, transcrita, diu el següent:
"A partir de les dades de matriculació facilitades a l’inici d’aquest curs, s’observa una
saturació important de les aules de primària i un augment considerable d’alumnes a les
aules de secundària.
Les previsions de creixement de població a Manresa en els propers anys amb el
corresponents augments de població a escolaritzar, fan necessari preveure noves
infrastructures per donar resposta tant, a primària com a secundària, tant a curt com a
llarg termini.
En aquests moments, hi ha en projecte una nova escola que ajudarà a pal·liar el
problema imminent a les aules de primària tot i que cal seguir planificant nous
equipaments per a un futur proper.
No hi ha però, cap projecte per atendre la massificació que ara ja s’observa a les aules
de secundària ni tampoc, cap projecte de futur concretat.
Davant el fet que l’IES Lluís de Peguera està pendent d’un projecte de remodelació del
seu edifici i amb l’ànim de donar una resposta inicial a la gran demanda de places
d’escolarització d’alumnes de secundària, aquest grup municipal proposa, com a
mesura urgent,
1- Sol·licitar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que es
plantegi la nova construcció de les ales de l’edifici de l’IES Lluís de Peguera, on
es garanteixi la solidesa de l’estructura, es millori l’estètica actual i tingui
garanties de futur.
2- Garantir que tant la part nova com la part central que es conserva, compleixen
les condicions de funcionalitat dels espais, necessària per a la realització de la
tasca docent, així com les condicions de seguretat i accessibilitat previstes per
la llei.
3- Que la part de nova construcció contempli l’ampliació de l’actual capacitat del
centre per tal que pugui acollir una nova línia d’ESO."

La senyora Torra i Bitlloch diu que la proposició presentada és, de fet, la continuació
d'alguna proposta que el GMCiU en algun posicionament públic. Es té coneixement
que hi ha en procés l'elaboració un projecte per remodelar les ales laterals i conservar
la part central de l'Institut Lluís de Peguera.
El GMCiU ja es va posicionar fa temps dient que el projecte havia de preveure la
revisió de les ales laterals per diversos motius. Un d'aquests motius és que per sota
d'aquest edifici hi passa un torrent, i per tant, el terreny no és el més sòlid que podria
ser; que la solidesa de l'edifici tal com es va fer en els seus moments a finals dels anys
seixanta té moltes mancances. Les persones que hi han viscut molts anys com a
alumnes i professors saben que trontolla tot quan hi ha gaire moviment de persones a
la casa, i se n'hi mouen moltes. I també es té coneixement que quan es va estrenar

152

aquest edifici es va optar per no posar rajoles en els pisos i posar-hi sintasol, per la por
que l'estructura no pogués resistir el pes. Per tant, es tracta d'una estructura no massa
aconseguida fruit probablement de l'època i de la manera en la que va ser construïda.
D'altra banda, hi ha un problema claríssim d'estètica. Aquest problema seria menor a
l'hora de fer l'obra, però que s'ha de tenir també en compte; i també s'ha de solucionar
com lligar les ales amb la part central ja que la part central té un pis més d'alçada que
les ales laterals, i això fa que en la part central , el pis de dalt de tot, on precisament hi
ha ubicats laboratoris de física i química i de ciències naturals, tingui un problema
d'accessibilitat i de sortides d'emergència.
Per tant, des del GMCiU es sosté que la millor solució per resoldre tots aquests
problemes seria redactar un projecte de nova construcció d'aquestes ales laterals per
garantir que tot això quedi cobert.
Des del GMCiU es pensava, tal com ho havia comunicat la regidora, que a finals de
juny es disposaria del nou projecte i que el govern actual havia decidit remodelar
aquestes ales i no construir-les de nou. A dia d'avui no hi ha noticies que aquest
projecte hagi estat presentat ni que s'hagi acabat, i per tant des del GMCiU es creu
que encara s'està a temps de fer algunes modificacions. Així mateix, la regidora va dir
que segurament a finals de juny es presentaria el projecte, i llavors es podria opinar
sobre el mateix projecte per tal de poder fer esmenes o modificacions a la proposta
que es presentés.
Les obres havien de començar a la tardor segons es va publicar a la premsa.
Actualment no s'ha vist cap projecte ni es té coneixement de quan es presentarà, i això
ha fet pensar que encara es podia incidir en la voluntat de remodelar les ales, en lloc
de fer-les de cap i de nou.
En virtut del que s'acaba d'exposar i observant a l'inici de curs les dades de les que es
disposa, s'ha pensat que la remodelació d'aquestes ales podria preveure a la vegada
una ampliació de la capacitat del centre. Aquesta proposta es fonamenta en les dades
d'escolarització d'aquest setembre, segons les quals, tant el primer com el segon
d'ESO estan plens en tots els centres públics de Manresa, és a dir, que estan per
sobre de la seva capacitat normal, tot i que no arriben a la capacitat límit establerta en
l'augment del 10% que permet la normativa. Per tant, el primer i el segon d'ESO estan
per sobre de la capacitat normal, i el tercer i quart no ho estan encara. És per això que
des del GMCiU es proposa l'ampliació d'una línia d'ESO al Peguera que portaria, l'any
que ve, a disposar d'un primer, un segon i un quart més, ja que el tercer ja té un grup
més. Aquesta ampliació permetria diluir una mica la massificació d'alumnes de
secundària.
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Es té coneixement que hi ha la previsió de la creació d'un nou institut, del qual no se
sap encara quan es començarà ni quan s'acabarà. La proposta que es fa des del
GMCiU és que si realment comencen les obres el curs que ve, i aquest començar les
obres significa que provisionalment els estudiants de l'Institut hagin d'ocupar
instal·lacions provisionals, es mirés de disposar d'unes instal·lacions provisionals per a
tres grups més: un nou primer, un nou segon i un nou quart d'ESO, que fessin que el
Peguera tingués quatre línies o grups de tots els cursos de l'ESO. Aquestes quatre
línies pretenen encabir els alumnes d'una manera ràpida i així mateix adaptar l'antic
model que fins ara era vigent de tres grups d'ESO i dos de batxillerat. El model 3-2
utilitzat en el disseny de centres de secundària està quedant obsolet, ja que cada
vegada més es perden alumnes que acaben l'ESO i no comencen Batxillerat. Per tant,
un centre que tingui només tres línies d'ESO i hi hagi d'afegir batxillerats, sovint es
queda amb una opcionalitat curta a l'hora d'oferir especialitzacions de Batxillerat i a
l'hora d'oferir assignatures optatives, i els centres agrairien en molts casos disposar de
més contingent d'alumnes d'ESO per poder després disposar de més opcionalitat i
més variabilitat en els batxillerats que vénen a continuació Per tant, tenint en compte
els arguments exposats, tenint en compte la demanda de places i tenint en compte
que el projecte no està tancat, des del GMCiU es pensa que seria un bon moment per
poder fer el replantejament necessari per poder incloure aquesta ampliació de grups.
Des del GMCiU es té consciència que la proposta presentada implica que el centre
sigui més gran i que el nombre d'alumnes totals creixi, però si la proporcionalitat
d'espais d'aules especials, d'esbarjo i aules normals, es pot mantenir pel fet que es
pot ampliar la part habitable del centre, això no ha d'anar en detriment de cap
ensenyament sinó que ha de permetre que el batxillerat pugui tenir una qualitat major
que no pot tenir amb el nombre d'alumnes que li acaben el quart d'ESO. La possibilitat
esmentada no està a l'abast d'altres centres de la ciutat perquè el seu espai és més
petit o perquè no estan en un procés de remodelació. Per aquest motiu es presenta
per aquest institut, i no per altres raons, sinó perquè està en un procés de remodelació
o de nova construcció i perquè ofereix la possibilitat d'ampliar la seva estructura,
condició de la que no disposen altres centres més atapeïts físicament.
La senyora Mestres i Angla diu que des del govern s'entén i es comparteix la
preocupació que té el GMCiU tenint en compte que és cert que a dia d'avui no es
coneixen els detalls del projecte, però en conjunt des del govern no es té la mateixa
visió que l'esmentat grup municipal.
La senyora Mestres segueix dient que pel fet que l'equip de govern i el GMCiU
comparteixen la preocupació pel projecte, s'ha intentat arribar a un acord previ al Ple
per presentar una esmena a la totalitat a la proposició del GMCiU. En aquesta esmena
es proposava instar al Departament d'Educació perquè fixés calendaris concrets
d'aprovació de projecte, de licitació i execució de l'obra; i també sol·licitar al
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Departament poder participar o veure l'avantprojecte que en aquests moments tenen
sobre la taula.
Des del GMCiU s'ha mantingut una proposició molt més ferma, la qual sosté que no
s'ha de tirar endavant amb el projecte que s'està portant a terme, sinó que es parteix
de la base que es necessita una nova construcció i no una rehabilitació integral. És en
aquest punt que l'equip de govern dissenteix del GMCiU. El govern no comparteix
aquesta concepció perquè, en primer lloc, es presenta aquesta proposta després de
deu mesos de l'anunci del Departament de la Generalitat de l'opció de la rehabilitació
integral. Es va fer un estudi previ per avaluar la necessitat de fer una nova construcció
o era més convenient fer la rehabilitació integral. Aquest estudi es va presentar al
Consell Escolar del Centre i a l'Ajuntament. La rehabilitació integral suposava un
estalvi d'un 26-28 % respecte a la nova construcció, i va semblar que el procediment
anava endavant. És cert que, en aquells moments, el GMCiU va manifestar el seu
desacord, però no va presentar cap proposició i es presenta després de deu mesos.
En el transcurs d'aquests deu mesos s'ha encarregat el nou projecte, s'ha adjudicat
l'encàrrec a l'empresa INCA, Enginyeria i Arquitectura, i així mateix, es té coneixement
de l'existència d'un avantprojecte, sobre el qual ja s'ha deliberat i que està en procés
d'acabar de detallar en vista a presentar el projecte total. Està previst que el
procediment esmentat duri dos mesos més.
D'altra banda, matisar que el manteniment de les ales no va en detriment de la
solidesa de l'estructura, de l'estètica i de les garanties de futur. En l'encàrrec d'aquest
projecte de rehabilitació integral es preveu un reforç d'aquesta estructura, i de fet,
aquest reforç ja es preveia en el 26% d'estalvi de l'estudi previ. Aquest marge del 26%
es considera prou ampli perquè fins i tot en supòsits que no s'haguessin previst
quedaria un marge d'estalvi.
D'altra banda, també s'han inclòs en l'encàrrec del projecte les garanties d'adequació
de l'espai, de condicions de seguretat i accessibilitat. Es tracta d'un projecte que ha
d'adequar l'institut a la normativa actual que tenen tots els centres d'educació. Per tant,
si es compleix l'encàrrec, queden garantides les mesures sol·licitades.
Respecte l'ampliació de l'actual capacitat del centre per acollir una nova línia d'ESO,
l'equip de govern considera que no és la mesura més encertada per ampliar l'oferta
de què es disposa en secundària. No obstant això, si aquesta fos la línia d'actuació a
seguir, cal dir que hi ha altres centres on seria possible incorporar una quarta línia.
Tanmateix, no és aquesta la proposta que defensa l'equip de govern. Així, des de
l'Ajuntament es considera que una volumetria més gran significaria tenir més dificultats
per adequar les necessitats d'espai de l'Institut a la normativa vigent, i per tant, una
quarta línia implicaria realitzar unes ampliacions físiques difícilment realitzables. A
més, les obres que es preveuen, tant en el cas que es fes un nou edifici com en el
supòsit de la rehabilitació integral, s'han de fer en dos anys. Aquesta circumstància
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implicaria ajornar el fet de poder disposar d'una forma immediata de la posada en
funcionament d'una quarta línia.
La senyora Mestres continua argumentant que en el seu moment es va plantejar amb
els directors dels actuals centres i amb el Departament d'Educació sobre quina era la
mida òptima dels instituts. Sobre aquest tema, tothom estava d'acord amb la idea que
per governar millor un centre i per oferir una atenció pedagògica més qualificada era
preferent el model de tres línies. És a dir, que un institut amb quatre línies esdevenia
un centre massa gran per dirigir.
Finalment, cal dir que existeix voluntat per part del Departament d'Educació de fer un
cinquè institut. Aquesta voluntat es va manifestar públicament el passat mes de
setembre quan el director dels serveis territorials va fer unes declaracions en aquesta
línia i situava la construcció d'aquest institut a quatre anys vista.
Des de l'Ajuntament es posa en dubte que es pugui esperar quatre anys. No obstant
això, l'Ajuntament disposa de terreny per poder construir un cinquè institut en cas que
el Departament el sol·liciti. Es tracta d'un terreny qualificat com a equipament
educatiu, sobre el qual en el ple del mes de setembre es va acceptar la renúncia de
reserva de dret de superfície. El terreny esta situat a la zona llevant de la ciutat i
justament és la zona, que amb nombres absoluts, té més alumnes de primària de
Manresa en aquests moments. També es cert que els instituts acullen, no només
alumnes de la ciutat de Manresa, sinó també alumnes de la comarca.
Pels motius exposats es votarà en contra de la proposició presentada, tot i que es
continuarà treballant en la línia que s'havia proposat d'instar al Departament perquè fixi
el calendari d'aprovació del projecte, de l'adjudicació i l'execució de l'obra, així com
vetllar perquè el projecte s'ajusti a la normativa i es garanteixin els aspectes de
solidesa i de seguretat que preocupen a tots.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que després d'escoltar les intervencions de les
senyores Torra i Mestres ha arribat a la conclusió que, tant en el cas que es demana
fer una nova construcció com en el supòsit de rehabilitació integral, el que realment
pretenen les dues propostes és fer les ales noves, es tracta de construir-ho tot nou.
Per tant, la diferència entre les dues propostes és més una diferència semàntica que
de fons, i on realment hi ha un tema que s'ha de deliberar és en el punt tercer.
És cert que comença a haver-hi una certa massificació i que en el termini de dos o tres
cursos sorgirà el mateix problema que actualment té lloc a primària, i en aquest cas
l'única cosa que s'ha aconseguit és un mestre de reforç per tot Manresa i dos
monitors. Per tant, tenint coneixement de la massificació en l'àmbit de l'educació
primària i que les actuacions per a construir un nou centre pateixen un retard, es
plantegen què pot passar en el termini de tres cursos en l'àmbit de l'educació
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secundària, així com si hi ha la intenció de sol·licitar una nova línia d'ESO, i en cas que
sigui així, quin centre podria acollir aquesta nova línia.
D'altra banda, des del GMPPC s'espera que tal com diu l'equip de govern, la situació
estigui controlada i no passi com ha passat a primària. Així mateix, seria bo que la
Conselleria tingués coneixement de la pretensió clara i inequívoca que té l'Ajuntament
de sol·licitar una nova línia d'ESO. Per tant, seria bo que des de l'Ajuntament es
sol·licités aquesta nova línia d'ESO. Així mateix, tot i que el GMPPC no es pronuncia
respecte a on emplaçar aquesta quarta línia ja que desconeix, a efectes administratius,
quin seria el centre més adequat, sí que creu molt convenient la creació d'una nova
línia.
Per tant, des del GMPPC es votarà a favor de la proposició ja que es té la convicció
que en un futur molt proper serà necessari disposar d'aquesta nova línia, i en
conseqüència, s'ha de fer pressió al Departament d'Ensenyament perquè sàpiga que a
Manresa fa falta aquesta línia. Així mateix, es votarà a favor perquè des del govern de
l'Ajuntament no es dóna solució al problema ja que no ha aclarit quin és el centre que
podria acollir aquesta nova línia ni assegura que en un futur proper es disposi
d'aquesta nova línia ja que no s'ha demanat encara.
La senyora Torra i Bitlloch diu que la diferència entre parlar de fer una nova
construcció i parlar d'una rehabilitació integral està en què una nova construcció
implica tirar a terra les ales del Peguera i tornar-les a fer, i no necessàriament amb la
distribució de què es disposa actualment. És en aquest aspecte de la nova distribució
on es podria incidir per fer una nova redistribució d'espais tan correcte com sigui
possible, i no s'hagi de mantenir l'estructura anterior. Es per mitjà d'aquest
plantejament que es podria incorporar més espai amb una nova línia.
Respecte als arguments que sostenia la regidora d'Educació, és cert que fa deu
mesos que es va dir això, però fa deu mesos que s'està esperant el projecte. És a dir,
que quan a finals d'any va sortir a la premsa que es feia aquest nou projecte, es va
comunicar des de l'equip de govern que a finals de juny es disposaria segurament del
projecte i llavors s'hi podria incidir. Per tant, el GMCiU ha esperat fins a l'octubre i fins
ara no s'han tingut notícies. El que es proposa no implica retrocedir o fer 10 mesos
tard, sinó que implica avançar-se ja que la proposta que s'està fent ara segurament, si
no hi hagués el tema de la nova línia, s'estaria fent d'aquí dos mesos o tres mesos
quan es disposés del projecte. Per tant, no es va deu mesos tard sinó que es va dos o
tres mesos d'hora, i que es planteja un altre cop en aquest moment perquè observant
els números d'escolarització es pensa que aquesta nova línia al Peguera pot resoldre
molts problemes d'escolarització.
Així mateix, la senyora Torra diu que no està d'acord amb la regidora sobre el fet que
no es pugui disposar de forma immediata d'aquesta nova línia sinó que es necessiten

157

dos anys. Tant si es fan les ales noves com si es rehabiliten, els nens que ara estan
ocupant una ala del Peguera mentre se'n fa una, hauran d'anar en unes instal·lacions
provisionals, ja sigui barraques o prefabricats. Doncs, si es posa deu grups allà, també
se n'hi pot posar onze o dotze. És a dir, que es pot buscar unes instal·lacions
provisionals per a un grup de primer, un grup més de segon i un grup més de quart.
Per tant, es podria, en el moment de buscar instal·lacions provisionals, buscar-les per
a uns quants més, i el setembre que ve, si és que comencen les obres el setembre
que ve, disposar ja d'una línia més al Peguera. I evidentment els nens no ocuparien
l'estructura definitiva fins d'aquí dos anys quan estigui acabat l'edifici, com és el cas
dels que ja ocupen les instal·lacions del centre i durant dos anys hauran d'estar en
instal·lacions provisionals i després de dos anys aniran en una instal·lació definitiva.
Per tant, la proposta pretén que el setembre de l'any vinent, suposant que es
comencin les obres en aquell moment, es pugui disposar d'aquesta quarta línia.
Sobre l'argument que sosté la regidora que hi ha la previsió d'un nou centre, cal
recordar que s'ha previst a quatre anys vista; i observant els números de què es
disposa, aquests indiquen que serà molt difícil aguantar sense cap augment a
secundària. Per tant, que consti que aquesta és una alternativa i que l'equip de govern
opta per una altra, sobre la qual no es pot dir que estigui gaire clara però sí que es pot
dir que refusa fer una quarta línia, i no se sap com es resoldran l'any que ve o d'aquí
dos anys els problemes que sorgeixen de saturació a secundària, però en qualsevol
cas la proposta plantejada pel GMCiU intentava resoldre aquest problema.
La senyora Mestres i Angla diu que no es necessita una nova línia, que aviat s'hauria
omplert, sinó un cinquè institut de tres línies. També s'ha dit que l'Ajuntament disposa
de terreny i que el Departament, en els seus pronunciaments ha parlat de quatre anys i
que l'equip de govern pensa que és massa enllà, i que la situació actual només es
podrà aguantar dos o tres anys més.
Sobre instituts que ofereixen encara possibilitats, es pot anomenar el Pius, però avui
dia, la política del Departament el que fa es crear, en certa manera, una quarta línia,
però distribueix els cursos en instituts diferents. Aquesta quarta línia incorpora els
nouvinguts que s'incorporen una vegada ha començat el nou curs escolar, i per tant,
es tracta d'una línia que no s'omple de cop, i per aconseguir un repartiment equitatiu
de la càrrega que suposa gent escolaritzada fora de termini, es distribueix aquesta
quarta línia entre els diferents instituts de la ciutat i com a resultat un institut té un
primer de quarta línia i un altre té un segon d'una quarta línia. Aquesta quarta línia no
està plena.
D'altra banda, des de la Regidoria es sosté que hi ha encara solucions provisionals per
aguantar un cert temps. I durant aquest període des de l'equip de govern es promourà
la defensa de la construcció d'un cinquè institut, pel qual, a dia d'avui es disposa de
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terreny adequat. I aquesta sembla ser una bona proposta de futur que resol realment
el problema de l'increment de població escolar a secundària.
La senyora Torra i Bitlloch diu que l'oferta d'aquesta nova línia no és en detriment
del cinquè institut, però és entre ara i el moment de disposar del cinquè institut. En cap
moment es planteja des de CiU que substitueixi un cinquè institut.
L'alcalde sotmet la proposició a votació i és rebutjada per 13 vots negatius (8 GMS, 4
GMERC i 1 GMICV-EA), 8 vots afirmatius ( 6 GMCiU i 2 GMPPC) i 1 abstenció del
senyor Sala i Rovira per absència de la Sala en el moment de la votació, de
conformitat amb l'article 100 del ROF aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre.
7.3 PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, CIU, ERC, ICV-EA I PPC
PERQUÈ EL LLOC WEB I LES ADRECES DE CORREU DE L'AJUNTAMENT
ADOPTIN EL DOMINI ".CAT".
El secretari dóna compte de la proposició presentada pels grups municipals dels PSC,
CiU, ERC, ICV-EA i PPC, de 13 d'octubre de 2005 que, transcrita, diu el següent:
"La consecució d'un domini propi de primer nivell d’Internet (TLD) ha estat des de fa
anys una aspiració de la comunitat internauta catalanoparlant. En la mesura que
Internet influeix cada cop més en l'activitat econòmica, social i cultural de tots els
col·lectius humans, es fa evident la necessitat que la nostra llengua i la comunitat
humana que l’empra tinguin una presència pròpia a la xarxa. I que aquesta presència
sigui fàcilment identificable.
L’Associació PuntCAT formada per entitats que volen ser una associació
representativa de la societat civil catalana, perquè la llengua i la cultura catalanes són
una comunitat que vol ser identificada a Internet amb domini propi, va presentar el 16
de març de 2004 a la ICANN (Internet Corportion For Assigned Names and Numbers)
la candidatura per obtenir el domini “.CAT”.
Aquest domini .CAT s’ha aconseguit. L’aprovació del domini “.cat” per part de la
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) és una notícia d’una
extraordinària importància, ja que per primer cop la comunitat cultural catalana podrà
disposar d’un domini propi a Internet.
Amb aquesta aprovació, doncs, s’ha donat resposta a la voluntat expressada per la
societat catalana mitjançant l’Associació Puntcat, entitat impulsora del reconeixement
internacional de la realitat catalana.
Sota el domini “.CAT” s’hi podran registrar dominis d’aquelles entitats, empreses i
persones que s’expressin en llengua catalana i/o es dediquin al foment de la cultura
catalana.
Per això, atès que la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
va autoritzar el passat divendres 16 de setembre la creació del domini “.cat” per a la
comunitat cultural i lingüística catalana a la xarxa.
Atès que en el Ple Municipal de 19 d’abril de 2004 ja es va aprovar per unanimitat
una proposta del Govern Municipal de Manresa amb esmena incorporada pel grup de
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CiU en la qual s’acordava que l’Ajuntament s’adherís al manifest «Volem un domini
.CAT per la nostra llengua i cultura».
Atès que el nou domini “.cat” pot ser utilitzat per qualsevol institució, empresa, o
particular que formi part de la comunitat cultural catalana.
Atès que aquest domini pot ser, doncs, un punt de trobada comú per a les pàgines
web que ara usen dominis diversos (“org”, “.net”, “.es”).
Entenent que la substitució no es podrà realitzar de forma immediata, sinó que
necessitarà passar els tràmits preceptius per a la incorporació d’aquest nou domini.
En relació als antecedents exposats, els sotasignats proposem al Ple l’adopció dels
següents

ACORDS

1. Tant bon punt sigui possible, l’Ajuntament de Manresa en el seu conjunt
(empreses participades, consorcis...) afegirà el domini “.cat” als llocs web
municipals, esdevenint aquest el domini de referència en la presència del
consistori a la xarxa.

2. Es dóna trasllat d’aquests acords a tots els grups del Parlament, a la
Generalitat de Catalunya, a les associacions municipalistes de Catalunya i a la
Fundació PuntCAT."

El senyor Javaloyes i Vilalta diu que des del GMPPC es considera que val la pena
que la web i les adreces de correu de l'Ajuntament adoptin el nou domini ".cat"
El senyor Serra i Rovira diu que políticament l'Ajuntament de Manresa se suma a la
consecució del domini d'internet ".cat" en l'àmbit de les seves pàgines web i els
correus electrònics tant de l'Ajuntament com de les empreses participades i consorcis,
com a resultat de l'acord unitari amb les forces amb representació en el Ple.
Així mateix, és un dia idoni per fer un reconeixement a l'Associació PuntCat, la qual fa
molt de temps que treballa en el sentit a que es fa referència.
D'altra banda, l'aprovació de la creació del domini .cat, el 16 de setembre, ha fet que la
comunitat lingüística i cultural catalana, que aplega més d'onze milions de
catalanoparlants i que fa que el català sigui una de les llengües que més s'utilitzen a
internet, donarà lloc a què diverses associacions, empreses, entitats i organismes
públics es puguin afegir al domini .cat.
Per tant, reitera que s'ha fet un pas endavant i manifesta que des del GMCiU es té
coneixement que l'Ajuntament ja estava plantejant els treballs tècnics que serviran de
base per demanar en el seu moment el fet de poder adquirir el .cat. Així mateix, ja hi
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havia hagut una proposició aprovada per unanimitat el 19 d'abril del 2004, en la qual
es demanava que algun dia es pogués adquirir el .cat, i, en conseqüència, avui es
demana políticament, i s'espera que properament es pugui tenir.
D'altra banda, felicitar al GMCiU per allò que s'anomena les proposicions tangibles, és
a dir, que el en aquesta legislatura el GMCiU ha anat defensant i ha anat aconseguint
amb el suport de tots, algunes vegades, i d'altres vegades amb el suport d'una majoria
simple, és anar avançant en la identitat nacional del país, i per tant, amb la decisió
del .cat, que s'afegeix a les matrícules del CAT, o a la solució adoptada a l'hora de
desenvolupar la Diada Nacional de Catalunya en aquest segon any, i a més la bandera
ara és com ha de ser, és a dir, una senyera gran com ha d'onejar a la plaça 11 de
setembre.

El senyor Jordà i Pempelonne diu, en nom de l'equip de govern, que l'Ajuntament es
va afegir al .cat per unanimitat en el Ple en data 19 d'abril de 2004, per tant fa un any i
mig, moment a partir del qual l'Ajuntament de Manresa va donar suport a la iniciativa
del .cat.
El .cat és un domini, i tothom coneix els dominis dels estats com per exemple: .es, .it.,
.de, etc. , i els dominis sectorials, ja sigui el .com (comercial), .net (de xarxa), .edu (de
les universitats), etc., o el .org, que s'havia adoptat com a Ajuntament de Manresa.
A partir de l'any 2000 l'ICANN, que és l'entitat que dóna els dominis, va començar a
donar dominis patrocinats o esponsoritzats, és a dir, dominis sol·licitats per una
comunitat determinada, que es considerava prou àmplia com perquè tingués un domini
propi. Així, per exemple, s'ha creat el .museum (pels museus), el .aero (per l'àmbit
aeronàutic).
El .cat té una importància especial perquè és el primer domini patrocinat que s'atorga a
una comunitat lingüística i cultural; és el primer cop que això passa. I això ha estat
possible efectivament tal com deia el portaveu de CiU, gràcies al treball de l'associació
PuntCat, la qual agrupava una sèrie d'associacions, i també gràcies a les paraules que
es transcriuen literalment que corresponen a un breu comunicat del dia 16 de
setembre, data en la qual es va saber que efectivament el .cat seria realitat al cap de
pocs mesos: "Volem agrair molt especialment el suport de les més de 68.000
persones, entitats i empreses que s'han adherit a la campanya de suport, una fita
impressionant comparada amb qualsevol altra candidatura presentada fins ara a
l'ICANN". Així mateix també diuen "Volem manifestar el nostre agraïment per l'interès i
el suport que s'ha rebut de totes les administracions públiques a les que s'ha presentat
el projecte – aquí entén que l'Ajuntament de Manresa s'ha de donar per agraït - i
especialment remarcable ha estat el suport prestat pel Govern de la Generalitat de
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Catalunya, tant l'anterior com l'actual, i la bona disposició mostrada pels Governs
espanyol i andorrà".
Sobre quina és la situació actual del domini, segons el missatge que van enviar a
l'Ajuntament de Manresa per comunicar especialment la creació d'aquest domini, diu
que "abans de finals d'any es podrà començar a registrar els dominis, i a mesura que
s'avanci en aquest procés i es pugui finalment començar a registrar dominis .cat es
farà saber immediatament". Per tant, s'està a l'espera d'aquesta comunicació.
Tanmateix, l'Ajuntament s'ha inscrit en una llista de prereserva, que no és oficial però
que com que es fa a través de Nominàlia, entitat de registre de dominis, es compte
que sí que tindrà efecte, i per tant es disposa d'una sèrie de dominis presol.licitats com
a Ajuntament de Manresa, ja que no només es tracta del de l'Ajuntament sinó que
també n'hi ha d'establerts alguns altres.
Una vegada es disposi dels dominis, s'afegirà a les webs el .cat, i cal dir que respecte
a aquest punt el dictamen està molt ben fet ja que no se suprimirà el .org perquè hi ha
molta gent que buscarà la web a través d'aquest domini de forma provisional; per tant
s'afegirà el .cat a més del .org. D'altra banda, s'ha d'estudiar quina decisió adoptar
respecte les adreces de correu electrònic, per evitar el problema esmentat, però en
aquest últim supòsit és més complicat per disposar de dues adreces de correu
electrònic.
El senyor Fontdevila i Subirana diu que és veritat que el domini .cat no deixa de ser
una singularitat, però cal recordar que l'objectiu nacional hauria de ser la terminació
que equiparà Catalunya a la resta d'estats, que seria el dia que es pugui disposar el .ct
indistintament d'aquells que vulguin mantenir el cat. El .cat és important però l'objectiu
no s'acaba. L'objectiu ha de ser el .ct i no s'ha de perdre de vista.
L'alcalde sotmet la proposició a votació i s'aprova per unanimitat dels 22 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

7.4

PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, CIU, ERC I ICV-EA
SOBRE UN NOU ESTATUT PER A CATALUNYA.

El secretari dóna compte de la proposició presentada pels grups municipals dels PSC,
CiU, ERC i ICV-EA, PPC, de 13 d'octubre de 2005 que, transcrita, diu el següent:
" El Ple del Parlament de Catalunya en sessió de 30 de setembre de 2005 ha aprovat
la Proposició de llei orgànica per la qual s’estableix l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
i es deroga la Llei orgànica 4/1979, del 18 de desembre, d’Estatut d’Autonomia de
Catalunya. Després d’aquesta aprovació, el projecte d’Estatut inicia la seva tramitació
davant les Corts Generals per ser aprovat com a llei orgànica i posteriorment votat en
referèndum pel poble de Catalunya.
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Catalunya està vivint uns moments històrics. El Parlament de Catalunya ha aprovat,
per una àmplia majoria, un projecte d’Estatut que suposa un gran avenç per
l’autogovern i el reconeixement nacional de Catalunya. Un Estatut que té per objectiu
la millora del benestar de totes les persones que viuen i treballen a Catalunya.

El municipalisme català, representat per la Federació de Municipis de Catalunya
(FMC) i per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), és partícip
d’aquest moment de la història del nostre país i vol donar suport al text estatutari
aprovat pel Parlament de Catalunya.

La proposta de reforma de l’Estatut reconeix el paper cabdal dels municipis com a
administració més propera a la ciutadania, reforçant el seu paper institucional,
garantint més autonomia municipal i incrementant les seves competències.

Per tot això exposat els grups municipals sotasignants proposem al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents
ACORDS

1. DONAR SUPORT a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat en el Ple del
Parlament de Catalunya en sessió de 30 de setembre de 2005 com a
Proposició de llei orgànica a trametre a les Corts Generals per a la seva
tramitació.
2. DIVULGAR I DONAR A CONÈIXER el projecte d’Estatut a la ciutadania.
3. CONVIDAR les entitats socials del municipi a donar suport a l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya.
4. INSTAR les forces polítiques amb representació al Congrés dels Diputats i el
Senat a aprovar la proposta de nou Estatut emanada per una àmplia majoria
del Parlament de Catalunya.
5.

TRASLLADAR aquesta Moció a la Presidència del Parlament de Catalunya, a
la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Govern
espanyol, a la Presidència del Congrés dels Diputats i al Ministeri
d’Administracions Públiques.

L'alcalde proposa que la presentació de la proposta es faci de menor a major dels
grups que l'han signada, i posteriorment podria parlar qualsevol altra persona.
La senyora Sensat i Borràs diu que la proposició que es presenta ja ha estat
pactada entre la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de
Municipis, amb la voluntat de traslladar a la ciutadania el consens i la unitat que es va
aconseguir en el Parlament de Catalunya.
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Des del GMICV-EA es manifesta la necessitat de mantenir la unitat que es va
aconseguir in extremis en el procés de deliberació que ha de tenir lloc en el Congrés
dels Diputats; i també es necessita mantenir la unitat per quan es comenci a explicar
que és aquest Estatut, ja que si no corren el perill de no fer un debat real, perquè
entenen que l'Estatut intenta ser un instrument per donar solucions a les necessitats
de la Catalunya real, o de la nació real, tal i com li agradava dir al Vázquez Montalbán.
No poden entendre l'Estatut com una eina jurídica, ja que a part de ser terriblement
avorrit i reduir el debat a aquelles persones que han estudiar Dret i catedràtics i
catedràtiques de Ciències Polítiques, treu qualsevol sentit al que és l'Estatut.
A més si entren en un debat de voler-ho normativitzar tot, si a l'Estatut hi apareixen o
no hi apareixen determinades paraules, la seva desaparició anul.larà el debat polític i
legítim que qualsevol organització pot tenir. I això ho diu, sobretot, de cara a aquest
concepte de nació, que és clau i és un exemple de cap a on es vol portar el debat.
Potser hi ha gent que pensa que si es treu la paraula nació s'evitarà el sentiment
nacional o s'evitarà que a Catalunya hi hagi moltes organitzacions que reivindiquin i
defensin que el poble de Catalunya i la nació de Catalunya té dret a poder decidir el
seu propi futur i que, independentment que les lleis reconeguin o no reconeguin el
concepte, no es pot treu la legitimitat de defensar allò que un pensa.
Entenen que ara és el moment fonamental de mantenir aquesta unitat que varen tenir
i, a la vegada, és fonamental endegar aquesta tasca de pedagogia, d'explicar que és
l'Estatut, perquè es vol aquesta eina, sobre quins temes i realitats i es vol treballar, i
explicar que és una eina fonamental on es fa referència als drets socials, als drets a
les persones, als drets als col.lectius ... i això és un avenç substancial perquè dóna als
ciutadans i ciutadanes de Catalunya i a les persones que viuen a Catalunya tot i no
ser-ne ciutadanes, el dret a poder pressionar i exigir a l'Administració de Catalunya
que treballi i compleixi en allò que s'hi ha situat. No serà una tasca gens fàcil i és
necessari no caure en les trampes ni en els discursos gratuïts i fàcils que voldran
contraposar dues realitats, catalana i castellana, de país més ric i país més pobre, país
més egoista i país menys egoista. Entrar en qualsevol d'aquestes trampes és
dialècticament molt temptador però entrar en la psicosi de qui la diu més grossa i qui fa
el major titular difícilment els facilitarà el camí .
L'Estatut ha estat un element d'unió a Catalunya, tot i que cadascun de nosaltres
haguéssim fet probablement un estatut diferent en determinats aspectes i tots i
cadascun de nosaltres hem hagut de renunciar a alguna cosa que ens hagués agradat
que també fos a l'Estatut. I ara més que mai han de tenir capacitat de fer aquest
exercici, no només dins del Congrés de Diputats sinó que han d'aprofitar l'Estatut com
una oportunitat d'explicar a la resta de comunitats autònomes, a la resta de l'estat
espanyol, d'entitats nacionals, diguin com ho diguin, o a la resta dels pobles
d'Espanya, però explicar perquè fan això, perquè ho fan i que no va en contra de
ningú, sinó que suma en favor de tothom.
Catalunya, com qualsevol altre territori dins de l'estat espanyol, té i ha de poder tenir
dret a definir el marc relacional que vol tenir amb l'estat espanyol i un marc relacional
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que en l'anterior Estatut s'havia convertit en un marc de les essències, Catalunya tenia
reconegudes unes competències, unes atribucions però sistemàticament han estat
disminuïdes, retallades o emmascarades amb Lleis creades des de l'estat espanyol.
Amb el nou Estatut han de posar sobre la taula quines necessitats té Catalunya, com
es poden assolir i quines són també les necessitats del conjunt del territori, de tal
manera que, per davant de tot, tinguin un model que sigui solidari, transparent i
equitatiu entre el conjunt dels pobles de Catalunya.
El senyor Fontdevila i Subirana manifesta que a partir d'aquesta moció que signen
gairebé tots els grups, els parlarà com a membre d'ERC. En primer lloc, fa un breu
record a l'any 1979 quan ERC va començar a demanar i, fins i tot, van pactar amb el
Govern de la Generalitat, la necessitat de reformar l'Estatut perquè ja hi trobaven a
faltar uns continguts ambiciosos des del punt de vista nacional. Probablement per això
i d'una manera oberta, des dels anys 90 han estat defensant la necessitat d'un concert
econòmic o demostrant algunes insuficiències que contenia el document que ens ha
regit durant aquests 25 anys. Hi ha hagut temes populars com el dels peatges o alguns
de més tècnics com el dèficit fiscal, demostrant la manca d'infraestructures i, molt lluny
del concepte de les essències, veure les conseqüències socials que té sobre el nostre
país la fórmula adoptada democràticament l'any 1979. Això ha anat així, i si d'alguna
cosa han d'estar contents és que, poc a poc, i especialment a partir de les eleccions al
Parlament el novembre del 2003, la majoria de partits de Catalunya, a excepció i per
coherència el Partit Popular, van incorporar la reforma de l'Estatut i el finançament
com un dels objectius plens d'aquest mandat que van començar amb força a partit dels
pactes del Tinell. I amb una fórmula que creu que era molt important: situar aquesta
reforma de l'Estatut a mans del Parlament de Catalunya, que ha estat, en definitiva, el
conjunt de representació política del país, que finalment ha acabat donant un molt bon
resultat, un resultat que, en definitiva es pot valorar de "victòria nacional". L'aprovació
d'un estatut per 125 vots sobre 135, que és la representació de la voluntat democràtica
del nostre poble, d'afirmar-se com a nació i d'autogovernar-se.
A partir d'aquest moment, cal dotar-se de paciència, que ja la tenen des de 1714 i, si
volen, des de 1213, quan ja van començar a perdre no les essències sinó més coses.
Amb aquesta paciència que els caracteritza, haurien de preparar-se sobre una cosa
que ja ha començat ara, que és aquesta pluja persistent en què els obsequia la dreta
espanyola i que farà que en molt moments tinguin ganes de perdre els nervis i els
estreps. Ell, que no ha estat mai amant de sentir segons quines emissores o de llegir
segons quins papers, encara ara insisteix en no caure en la provocació foribunda de
l'entorn mediàtic de la dreta que especialment "viu i campa" a la capital d'Espanya. I no
han de caure en la trampa de respondre aquestes provocacions i que persegueixen
que es posin nerviosos i que perdin els papers a l'hora que a això, a partir del 2 de
novembre, que es posarà a tràmit a les Corts Espanyoles, quan vegin que això es llegit
com una voluntat de barallar-se, de confrontar-se amb la resta de pobles de l'estat.

165

Aquesta és una afirmació que ja s'ha dit i que tornaran a sentir. Tot i això vol que en
quedi constància aquí al Ple de l'Ajuntament de Manresa, que van amb la mà estesa a
aconseguir un nou model de convivència, un nou model d'estat que fa un pas cap al
reconeixement de la diversitat lingüística, cultural i nacional. I això és important,
perquè ho poden dir de vàries maneres però ho han de tenir present, entre altres
coses, perquè passades aquestes primeres setmanes d'autèntic catastrofisme verbal,
vindrà una cosa que és molt més "perillosa", si li permeten l'advertència, que és, amb
un to molt més subtil, una posició aparentment raonada que intentarà erosionar
aquella que ha estat la proposta del 90 % dels diputats de Catalunya. Per tant, no
només s'han de prevenir de la primera apocalíptica sinó que hi haurà un primer i un
segon acte i és aquí on han d'estar al cas, a partir del compromís que va donar el
president del Govern espanyol, senyor Zapatero.
Estan avançant cap a un model federalista i res no pot tòrcer ni desnaturalitzar
aquesta voluntat del poble de Catalunya representada pels nostres vots.
Afegeix que els representants de forces del país, també els que estan representats en
aquest Ajuntament haurien d'anar plegats i per això conviden a les entitats socials de
cadascun dels municipis de Catalunya a donar suport a l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya i insten a les forces polítiques amb representació al Congrés de Diputats i
al Senat a aprovar la proposta de nou Estatut emanada d'aquesta àmplia majoria del
Parlament de Catalunya. Estan convençuts que el Poble català vol l'Estatut i vol
l'Estatut sencer i els diputats tenen l'encàrrec d'anar a defensar-lo; per això necessiten
i els convé que a darrere hi hagi una gran mobilització social. Si han de prevenir
retallades, s'ha de notar que el Poble català no només ha obtingut un bon resultat al
Parlament sinó que està al darrere d'aquesta proposta, que té el suport de
l'Ajuntament, de les associacions, de les entitats, que hi ha actes per donar-hi suport ...
Si alguna cosa avui ha de ser la primera prioritat del govern de Catalunya, és
aconseguir aquesta aprovació de l'Estatut i això hauria d'anar al davant, fins i tot, de
les contingències com les que estan vivint aquestes últimes hores.
El senyor Fontdevila acaba dient que, amb tota la passió que els caracteritza, des
d'ERC també donen suport a aquest acord que avui se'ls presenta.
El senyor Vives i Portell diu que la història ens ha ensenyat moltes coses a tots
plegats. L'experiència és l'aprenentatge de l'existència i no s'ha d'oblidar què va passar
quan l'Estatut va arribar a Madrid l'any 1932 en el sí d'una república floreixent i que
havia de ser una república molt oberta, i que quan va arribar el document l'esperaven
amb unes tisores immenses per escapçar directament. I algun dia la història farà
justícia amb el senyor Manuel Azaña, que va tenir un paper molt important amb tot el
que va passar i amb tot el que es va coure a Madrid.
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El senyor Vives segueix dient que està d'acord amb el que apuntava el senyor
Fontdevila i amb el que d'alguna manera deia la senyora Sensat, en el sentit de dir
que s'ha d'estar molt convençut del que s'ha fet, de manifestar que els parlamentaris
catalans han fet un gran esforç, i que s'ha fet política de veritat a l'hora de fer l'Estatut.
És a dir, que durant molts mesos s'han fet declaracions de tots colors, algunes de les
quals ruboritzaven, però al final de tot hi ha hagut un esforç molt gran per part del
Govern i per part de l'oposició per creure's que aquest document era un document que
havia de servir, i servir de molt, pel futur del país.
Per tant, més enllà de les estratègies de partit, era important arribar a tenir aquest
document i que fos un document útil ja que l'Estatut d'autonomia no és només un
símbol. L'Estatut és una eina, i no és només una eina jurídica tal com deia la senyora
Sensat, no és una llei més. Si li permeten l'expressió, l'Estatut és la Constitució de
Catalunya, és la Constitució dins d'una altra Constitució, però és la constitució d'un
país, d'una nació.
Aquests dies, quan el debat començava a centrar-se en el preàmbul de l'Estatut, o
quan se centrava en el fet de dir si Catalunya era una nació o no, i que s'albiraven
múltiples fórmules per dir-ho d'una manera diferent, recordava una frase de Manuel de
Pedrolo del seu llibre Totes les bèsties de càrrega, 1962 : "No podem passar per la
mentida que suposa el fet de posar-li a una mercaderia l'etiqueta que no li correspon".
Aquesta frase li va subratllar un professor que es deia Francesc Canelles. Era una
al·legoria del que era Catalunya en la nit del franquisme. I aquesta era l'al·legoria, som
el que som. I això no ha de servir ni de bandera ni per altra cosa que no sigui per dir:
és la carta de presentació: som això: no som altre cosa, ni més ni menys; i s'ha
acabat. I això no es pot discutir. I si es comença discutint això, s'acabarà discutint tot
perquè s'estarà discutint el que realment som, i això és impresentable. Per tant, partint
d'aquest punt, s'ha de tenir paciència, s'ha de tenir marge per a la negociació, s'ha de
ser capaç de seure i escoltar, cosa que fins ara no ha passat, no a nosaltres, sinó als
nostres interlocutors. És evident que no poden caure en el parany de la provocació.
Tothom espera aquell moment en què algú surti de la foto, trenqui la unitat i en digui
alguna de grossa. I fins ara hi ha hagut una posició d'unitat que ha estat molt difícil
d'aconseguir, que s'ha treballat molt, amb renúncies de tothom com perquè ara es
caigui en aquest parany, perquè és el que el nostres adversaris – que no enemicsvoldrien.
També és veritat que s'ha de tenir sobretot capacitat per explicar l'Estatut i el que es
vol, més enllà dels crits, de la provocació, més enllà dels papers que deia el senyor
Fontdevila o d'aquests personatges que surten per la ràdio, referent als quals no sap si
algú algun dia haurà d'emprendre alguna acció en el marc de l'ordenament jurídic. De
vegades, per molt menys, s'han obert diligències prèvies per un presumpte delicte
d'apologia de la violència o del terrorisme. Potser seria un bon moment que el Fiscal
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General de l'Estat actués en aquest sentit o algun il·lustre membre de l'Audiència
Nacional. També seria un bon moment, perquè això és democràcia.
Més enllà d'aquesta situació, sí que és veritat que han de fer una feina de divulgació.
No sap si més enllà de casa nostra hi ha la receptivitat suficient per a tot això. Potser si
es fa en grups reduïts es pot fer veure a tothom que l'Estat no és una arma de
destrucció massiva, tal com deia la senyora Sensat, ni tampoc és un document que
digui que marxem d'algun lloc. No marxem d'enlloc, però segurament, i això els
negociadors de Madrid ho haurien de vendre – subliminalment o explícitament - és
l'últim tren que té Espanya per solucionar allò que en diuen "l'encaix de Catalunya en
aquest Estat". Durant molts segles s'ha buscat l'encaix, durant molts segles s'ha
buscat fórmula, durant molts segles s'ha volgut imposar per la força allò que no érem i
ens hem resistit. I ara és té l'oportunitat des del diàleg, des del respecte, des de la
convivència, en un marc democràtic com no s'havia tingut a l'estat espanyol en la
història, tant temps de democràcia no s'havia tingut mai i creu que tots plegat han
d'aprofitar aquesta oportunitat. També creu que aquesta vegada aquesta reacció tan
foribunda de la caverna de molta de la gent que volen i dolen, és perquè han vist a la
gent més unida que mai, més convençuda que mai, perquè ho ha fet sense crits,
perquè han estat capaços de mantenir un to serè malgrat tot.
I la proposta d'avui ve a tomb perquè moltes pàgines com la d'aquesta proposició
poden donar idea que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, no és només la voluntat
política del 89% dels parlamentaris, no és només la voluntat que expressen uns partits
polítics determinats, sinó que és la voluntat dels ciutadans que s'expressen a través de
totes les institucions, les grans i les petites. I segurament avui poden donar aquesta
empenta. Al GMCiU li hauria agradat que la proposta fos una mica més explícita, que
haguessin dit que hi ha coses que no es poden tocar, com el finançament o la nació.
Però entenen perfectament que com que han de tenir un to serè, tranquil, moderat,
constructiu, han de mantenir també el to en la forma. La forma és la que han pactat
dues associacions municipalistes que apleguen la immensa majoria dels municipis de
Catalunya i això vol dir també les formacions polítiques que han donat suport a
l'Estatut. Per tot això, el GMCiU votarà a favor d'aquesta proposició.
El senyor Irujo i Fatuarte diu que ha estat un gran èxit del Parlament de Catalunya el
poder aprovar la proposta d'Estatut. I és evident que un cop aprovat el projecte pel
Parlament de Catalunya comença una nova etapa que no serà fàcil, fet que ha estat
reconegut tant pels líders de les formacions polítiques com per la pròpia ciutadania, o
fins i tot, per les persones que han de tramitar aquesta proposta a les Corts Generals.
Per tant, hauran de defensar i explicar aquesta proposta. L'explicació haurà de
començar per donar la volta a les mentides i irracionalitats que s'estan vessant sobre
el seu contingut, més enllà de les urticàries que provoca en algunes persones.
Així mateix, en alguna de les intervencions precedents ja s'ha subratllat la importància
de mantenir la unitat ja que es produiran fets que provocaran a vegades una dificultat
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implícita a mantenir la unitat de criteri. La importància de mantenir aquesta unitat ve
fonamentada, no solament per evitar caure en el parany respecte a les mentides i
irracionalitats sobre el contingut del projecte d'Estatut o el clima asfixiant i de
nerviosisme que s'està generant des de diferents àmbits mediàtics per una banda i
des de la dreta espanyola per una altra, sinó principalment per evitar l'estratègia que
proposa erosionar el Govern socialista actual.
Té raó el senyor Vives quan diu que la unitat de les quatre forces polítiques que han
aprovat aquesta proposta és molt important, però també és important l'oportunitat
històrica que s'obre a Espanya que un Govern espanyol sigui tan receptiu a una
proposta que pugui venir del Parlament de Catalunya, més enllà que les dificultats hi
són implícites. Per tant, l'oportunitat històrica que s'obre a ser escoltats i a poder
arribar a acords respecte a aquesta proposta d'Estatut són molt elevades, més enllà
de les dificultats que tothom coneix a data d'avui, però al mateix temps s'haurà de tenir
paciència en aquest aspecte. És a dir, que si a Catalunya la discussió de la Proposta
ha durat 18 mesos i fins a última hora no es va arribar a un acord complet, també
s'haurà de ser pacient per tal que l'aliança que es pretén entre el catalanisme
progressista per una banda i el socialisme espanyol, per una altra, fructifiqui amb una
aposta, no en el sentit de la del canvi de règim ni la de la Guerra Civil, sinó dirigida a
la transformació d'Espanya cap a una Espanya federal. I aquesta aliança serà difícil
però és possible. És possible perquè així ho ha situat l'actual Govern espanyol presidit
pel senyor Zapatero. Més enllà d'aquest punt, hi haurà dificultats. Els socialistes
manifesten que s'ha d'adoptar una actitud ferma però serena i racional, no caure en
els paranys que ja s'han citat, fer una defensa més intel·ligent que intransigent, és a
dir, que tots els conceptes són importants però no és menys patriòtica una proposta
que al final resulta més útil que aquella que, mantenint, a vegades, un concepte d'una
forma molt clara, senzillament no pot anar cap endavant. No s'ha de renunciar a priori
a res, però s'està davant d'una oportunitat històrica, potser l'oportunitat més important
en la història contemporània de Catalunya per aprofundir en l'autogovern, en el
finançament i en el reconeixement nacional de Catalunya. Per tant, s'haurà de ser
suficientment, no flexible ja que aquesta paraula sembla que implica ser tou o dèbil,
sinó intel·ligent per entendre que el text de l'Estatut, com a tota llei paccionada, haurà
de combinar un alt grau d'ambició amb una bona dosis de pacte, i això es va dir
l'endemà de l'aprovació de la proposta per tots els líders de les diferents formacions a
Madrid. El president del Parlament de Catalunya va dir que un dels distintius de
Catalunya és l'esperit de pacte, i es van sentir altres líders d'altres formacions
polítiques expressant la mateixa idea. Per tant s'haurà de combinar molt bé la fermesa
necessària, la intel·ligència l'ambició i el sentit de pacte, ja que ningú nega que les
Corts Generals tenen en les seves mans la decisió última, i que l'alternativa a l'actual
hipotètica majoria, senzillament és el no-res. És a dir, que fora de la majoria que poden
conformar els grups que estan aquí, conjuntament amb els "nostres socis federals" ,
no es podrà tirar endavant la proposta de l'Estatut, a part que Espanya perdrà
l'oportunitat per a la transformació cap a un Estat que sigui molt més respectuós amb
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les nacions, nacionalitats i els diferents fets culturals que es produeixen a l'Estat i per
tant, perdrà una bona oportunitat per a modernitzar aquest Estat que s'anomena
espanyol.
Per tant, amb l'esperança que serem capaços de mantenir aquesta unitat, de
mantenir-nos pacients, de ser ambiciosos, forts, dialogants i intel·ligents, es podrà
aconseguir un bon resultat per a Catalunya. Potser no serà el resultat que surt
actualment de la proposta de l'Estatut, però tot serà possible si actuant de la forma
esmentada s'aconsegueix fer una avanç històric per Catalunya en aquestes matèries
que suposarà també, de retruc, un avanç cap a una Espanya federal.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que des del GMPPC s'entén que la proposta
presentada convida als diferents regidors presents en el Ple a fer una dissertació sobre
el què és l'Estatut, el què ha de representar, i el que legítimament es voldria que fos.
No ha sentit a parlar de com volen portar a terme el punt 2 de la proposta, la qual
pretén divulgar i donar a conèixer el projecte d'Estatut a la ciutadania.
El tercer punt proposa convidar a les entitats socials del municipi a donar suport a
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Respecte a aquest punt sorgeix la pregunta
següent: perquè s'ha convidar a què donin suport al projecte si ja han estat promotores
del projecte d'Estatut.
Sobre el punt 4 de la proposta, que pretén instar a les forces polítiques del Senat i del
Congrés perquè aprovin el projecte d'Estatut per una àmplia majoria, el senyor
Javaloyes diu que li sembla correcte que ho vulguin demanar, però en el fons es tracta
de la feina que es desenvolupa a l'interior dels partits.
Des del PPC sempre s'ha dit que l'actual Estatut d'Autonomia ha estat i és el marc de
convivència que ha permès progressar adequadament. Ha permès que Catalunya
gaudeixi d'uns nivells d'autogovern i de finançament com mai s'havien tingut. Ha
permès que fins i tot aquells que tant el critiquen ara, durant 23 anys governessin
sense modificar-ne una coma. Tot i així, el PPC va accedir a participar en la ponència
redactora del projecte d'Estatut d'Autonomia, i en el transcurs del període de treball
s'ha tingut una actitud lleial i de rigor fent les aportacions adequades a la ponència, i
en cas de no estar d'acord en algun dels punts així es manifestava.
No obstant això, cal dir que en el transcurs del procés s'han obviat aspectes
fonamentals i l'ambició s'ha sobreposat al realisme. És a dir, que tal com ha dit el
senyor Vives, s'ha pretès fer una constitució, no un estatut; i s'ha oblidat que el marc
de treball és el de la Constitució i el de l'Estat d'Autonomies. Per tant, s'havia de
treballar en aquest marc jurídic. També s'ha obviat que l'Estatut ha de ser el marc
polític de tots, on cada Govern, independentment del color que representi, pugui
aplicar les seves polítiques, i així mateix, s'ha oblidat que l'Estatut és una norma
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pactada, que s'ha de negociar i que al final és una llei d'estat que haurà d'aprovar les
Corts Generals. Finalment s'ha obviat que l'Estatut és un instrument per fer polítiques i
no és un objectiu polític en si mateix.
En el preàmbul del projecte es diu: "mouen aquest Estatut l'aspiració, el projecte i el
somni d'una Catalunya sense cap mena d'entrebancs a la lliure i plena
interdependència que una nació necessita avui". Sobre aquesta declaració cal dir que
es legítim que un des del seu posicionament polític ho vulgui defensar, però des del
GMPPC es considera incorrecte aplicar-ho a l'Estatut. S'està d'acord en què des
d'algunes posicions concretes es vulgui la independència, però no és motiu per
embarcar a tots els catalans en aquest projecte.
Des del GMPPC es considera que el projecte d'Estatut que s'ha redactat és
intervencionista, els 227 articles són intervencionistes i fins i tot l'últim, que es diu a
les Corts Generals com ha d'aprovar aquest Estatut. Tres exemples de què es tracta
d'un text intervencionista són els següents:
L'article que diu que Catalunya és una nació. Aquesta afirmació és una opinió
subjectiva que no té en compte que hi ha molts catalans que consideren que de
Nació només n'hi ha una que és Espanya.
- Sobre l'article que afirma el dret a morir en dignitat, i més concretament: " totes les
persones tenen dret a viure amb dignitat el procés de llur mort i totes les persones
tenen dret a expressar llur voluntat d'una manera anticipada per tal de deixar
constància de les instruccions sobre les intervencions i els tractaments mèdics que
puguin rebre, que han de ser respectades en els termes que estableixin les lleis i
especialment del personal sanitari quan no estiguin en condicions d'expressar
personalment llur voluntat". Des del GMPPC no es posa cap objecció al contingut
d'aquest article sinó a la font legal que el produeix. És a dir, que no es fa cap
objecció a què per llei es reguli l'esmentat contingut, però sí que es considera que
inserir aquest contingut en l'Estatut implica marcar una tendència cap a un model
de societat concret. I respecte a aquest punt, sorgeix la pregunta sobre si hi ha
hagut suficient debat per entendre l'eutanàsia o és només la voluntat d'alguns que
l'entenen com a tal i ja està bé.
Finalment respecte la matèria de les caixes d'estalvi, l'article 120 diu:
"correspon a la Generalitat en matèria de caixes d'estalvi amb domicili a Catalunya, la
competència exclusiva sobre la regulació de llur organització que inclou en tot cas: a)
la determinació de llurs òrgans rectors i de la manera en què els diversos interessos
socials hi ha d'estar representats..." És a dir, que la Generalitat intervindrà i dirà quin
han de ser els presidents de les caixes d'estalvi.
-

Des del GMPPC es considera que el PPC no està tan sol si hi ha un 70% dels catalans
que opina que el projecte d'Estatut haurà de ser modificat d'una manera important al
Congrés i que només un 55% donaria suport a aquest nou text, amb independència
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de la gestió que durant aquests dinou mesos ha fet el Govern de la Generalitat
respecte a l'acció de govern. I no està tan sol perquè s'està parlant de dades referents
als ciutadans i ciutadanes de Catalunya, no de les cavernes. I cal tenir el mateix
respecte per aquells que donen suport al projecte d'Estatut que s'ha aprovat, que per
aquells que opinen que no és necessari aquest projecte d'Estatut que ha sorgit del
Parlament de Catalunya. El que està escrit és el que ens diu el que som i el que volen
ser. Si l'Estatut del 1979 s'ha quedat curt amb 26 o 27 anys ja que hi ha hagut
elements que han evolucionat, com per exemple la immigració, noves tecnologies, el
finançament, etc. és evident que el redactat del projecte de nou Estatut no és un marc
adequat per encabir la previsió de ràpids canvis i de progrés que es donin com a
mínim en una generació. L'estat de la democràcia és per a tothom i entenen que el text
aprovat no representa els interessos generals de Catalunya sinó que prescriu d'una
manera molt precisa quin model de societat es vol i que no deixa marge de maniobra
a la pluralitat política.
Finalment, el senyor Javaloyes diu que aquest projecte d'Estatut d'Autonomia de
Catalunya no és compartit per la gent del PPC i, per sort, tampoc per més d'un 70%
dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, que opinen que el projecte ha de ser
modificat a fons.
L'alcalde diu que l'Ajuntament és una de les institucions més importants que té
Catalunya, tant en termes socials com en termes polítics, i lògicament l'Ajuntament i el
Ple de la Corporació, que és la institució democràtica de què s'ha dotat la ciutat per
prendre les decisions, és positiu que tingui la capacitat i que es pronunciï respecte
l'Estatut. Una altra cosa es que en el Ple s'hagi de duplicar un debat que es realitza en
el Parlament de Catalunya, però era inevitable que avui d'alguna forma es plantegés
en aquests termes.
El que avui s'intenta fer en el Ple, com a institució catalana, és pronunciar-se. I més
enllà dels matisos, de les estratègies, dels acords, de les renúncies, fins i tot de les
interpretacions que a vegades per aconseguir un pacte, tothom segons el seu interès,
d'un mateix concepte i, fins i tot, sobre la interpretació lliure que qualsevol persona pot
dir del què som. Per tant, com a institució, l'Ajuntament té la necessitat de pronunciarse, i pronunciar-se en els termes que està formulada la proposta: donant suport,
divulgant, donant a conèixer, convidant, instant a les forces polítiques amb
representació al Congrés i traslladant la moció als organismes de la Generalitat de
Catalunya, sigui el Parlament, sigui la Presidència o sigui el mateix Congrés dels
Diputats o el Govern espanyol. Per tant, l'Ajuntament és un subjecte polític, un element
important dins l'estructura política i social de Catalunya i per tant es pronuncia.
L'alcalde conclou dient que, més enllà del pronunciament a què s'ha fet referència, el
debat ha estat tan democràtic com al Parlament i tothom s'ha pogut pronunciar amb el
matís que ha considerat més oportú.
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L'alcalde sotmet la proposició a votació i s'aprova per 20 vots afirmatius (8 GMS, 4
GMERC, 1 GMICV-EA i 7 GMCiU) i 2 vots negatius ( GMPPC) i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
8.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

Els assumptes sobrevinguts 8.1 i 8.2 han estat debatuts i votats a continuació dels
dictàmens 6.1.9 i 6.1.10.
L'alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d'urgència de l'assumpte
sobrevingut 8.3, la qual s'aprova per 22 vots afirmatius (8 GMS, 4 GMERC, 1 GMICVEA, 7 GMCiU i 2 GMPPC); 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.

8.3 APROVAR L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 30/2005, DINS
EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de 17 d'octubre
de 2005 que, transcrit, diu el següent:
" Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que
no poden demorar-se fins l’exercici del 2006, 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, i a baixes de crèdits de
despeses d’altres partides del Pressupost Municipal, no compromeses i reduïbles
sense pertorbació del servei, per a finançar els costos necessaris per atendre diverses
obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici del 2006.
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 30/2005 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 30/2005 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
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aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat
reclamacions.

El Pressupost, introduïdes les modificacions resultants de l' aprovació de
l'expedient de modificació de crèdits número 30/2005 queda resumit per capítols de la forma següent:

ESTAT D'INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capítol 1.- Impostos di-

Capítol 1.- Despeses de

rectes ............………………….

22.710.000,00 personal ..............…………….

Capítol 2.- Impostos in-

24.181.964,08

Capítol 2.- Despeses en

directes ..............….…………..

3.760.000,00 béns corrents i serveis ……….

Capítol 3.- Taxes i al-

18.277.872,10

Capítol 3.- Despeses fi-

tres ingressos ........………..….

34.636.163,42 nanceres ...........……………...

Capítol 4.- Transferèn-

1.279.063,26

Capítol 4.- Transferèn-

cies ...............…..……………..

17.788.518,58 cies ..................………………

5.507.578,13

Capítol 5.- Ingressos
patrimonials .......………………

559.274,59

Capítol 6.- Alienació

Capítol 6.- Inversions

d'Inversions reals .…….…….…

2.067.200,00 reals .................………………

Capítol 7.- Transferèn-

51.979.465,94

Capítol 7.- Transferèn-

cies de capital ……..……........

5.596.493,00 cies de capital .......…………..

Capítol 8.- Actius

4.597.523,72

Capítol 8.- Actius

financers ...…………...............

8.833.928,40 financers .............…………….

Capítol 9.- Passius

6.172,00

Capítol 9.- Passius

financers .........……..…….......

14.855.857,04 financers .............…………….
---------------------------

T O T A L ........……………

4.977.795,80
---------------------------

110.807.435,03 T O T A L ........……………

110.807.435,03

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 30/2005

ESTAT DE DESPESES

SUPLEMENTS DE CRÈDIT

PARTIDA

DENOMINACIÓ

611.0.342

Administració financera.- Interessos de demora

CRÈD.ACTUAL
83.331,00

AUGMENT

432.1.226.03

Estructura General d'Urbanisme.- Jurídics i altres

37.000,00

67.000,00

121.0.226

Administració General.- Despeses diverses.

211.791,25

100.000,00

BAIXA
67.000,00

CRÈD.DEFINITIU

CAUSES
Consignació
16.331,00 sobrant
Consignació
104.000,00 insuficient
Consignació
311.791,25 insuficient
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167.000,00 67.000,00

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
30/2005

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

SUBCONCEPTE

DENOMINACIÓ
Compensació despeses
manutenció dipòsit
399.03 detinguts

PREV.INICIAL

AUGMENT

6.000,00

100.000,00

DISMINUCIÓ

PREV.DEFI
NITIVA EXPLICACIÓ
Majors ingressos.- Compensació
106.000,00 dipòsit detinguts

100.000,00

El senyor Camprubí i Duocastella diu que l'expedient de modificació de crèdits ve
motivat perquè és necessari reforçar les partides de jurídics amb 67.000 € per poder
fer les inscripcions registrals de les reparcel.lacions del polígon industrial dels Dolors, i
60.000 € més per reforçar la partida de despeses diverses per poder fer les
indemnitzacions per afectacions d'obres que s'estan fent. Finalment, hi ha 40.000 €
per atendre despeses diverses d'anuncis, despeses col·legials i publicacions del
butlletí oficial.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 4
GMERC i 1 GMICV-EA) i 9 abstencions (7 GMCiU i 2 GMPPC) i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

9.

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS

9.1

PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
DE CATALUNYA AL PLE DE LA CORPORACiÓ.

El secretari dóna compte de la pregunta del GMPPC, d11 d'octubre de 2005 que,
transcrita, diu el següent:
" EI tram de la Cra. de Vic comprès entre el carrer de Sant Cristòfol i passat la Plaça
Bonavista, en el que es considera horari punta de circulació (matí 8-9, migdia 13-14, i
capvespre 19-20 hores aprox.) es munta un sideral de dimensions importants en el
que l'aspecte de circulació es refereix.
Ja sigui que les obres de l'entorn afavoreixen encara més els col·lapses circulatoris i
els possibles patiments (efectes col·laterals) dels conductors i conductores.
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En aquests horaris es porta a terme alguna actuació de reforç dels cossos de la policia
local (llevat de que s'espatlli algun semàfor) en habilitar i agilitar la circulació?
Es fa respectar les zones de càrrega i descàrrega habilitades per que els repartidors
no hagin de parar al bell mig de la calçada?
Es preveu alguna línia d'actuació adreçada a pal·liar els efectes negatius dels
caos circulatori i per ajudar a fer més fluid el trànsit (apart, es clar, de recomanar anar
a peu o agafar el bus)?"
El senyor Jordà i Pempelonne diu que la pregunta fa referència al problema general
de saturació del trànsit que es viu no solament a la ciutat de Manresa, sinó a totes les
ciutats del país. Es tracta d'un problema molt senzill : quan en un carrer on hi caben un
cert nombre de cotxes hi ha de passar més cotxes dels que hi caben, es produeixen
retencions. Per tant, el problema consisteix en què hi ha més cotxes en aquestes
hores punta de les que els carrers de la ciutat poden absorbir.
Els criteris i mesures tècniques a adoptar són els de semaforitzar les zones
col.lapsades i la intervenció dels agents és útil únicament quan hi ha circumstàncies
especials, és a dir, circumstàncies atípiques i no previstes. Algunes de les actuacions
que es fan actualment se situen a les entrades i sortides de les escoles, perquè es
considera que això és prioritari, i també s'intervé quan hi ha inicis d'obres importants;
és a dir, que durant els primers quinze dies d'inici d'una obra hi ha un dispositiu
especial per derivar la circulació caps els llocs que estan previstos.
Respecte a les zones de càrrega i descàrrega sí que es comproven i es controlen, i
cal dir que els discapacitats poden utilitzar-les. Per tant, si s'observen cotxes aparcats
en aquestes zones pot ser que siguin de discapacitats, els quals estan legalment
autoritzats a utilitzar aquestes zones.
I sobre si hi ha actuacions adreçades a pal·liar els efectes del caos circulatori, a part
de recomanar anar a peu o amb autobús, recomanació, que cal dir, és molt important i
és una de les actuacions que es fan des de l'Ajuntament i que es continuaran fent, n'hi
ha d'altres que van més en la línia de modificar la xarxa viària, com per exemple
intentar millorar la utilització de les rondes, cosa que serà possible quan es disposi de
la nova avinguda universitària i la seva connexió amb la ronda; i nous aparcaments a
la perifèria que puguin descongestionar el centre.

9.2

PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
DE CATALUNYA AL PLE DE LA CORPORACiÓ.

El secretari dóna compte de la pregunta del GMPPC, d11 d'octubre de 2005 que,
transcrita, diu el següent:
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" A la cruïlla del carrer Fra Jacint Coma i Galí amb carrer Sabadell la visibilitat dels
conductors es força reduïda i minvada pels vehicles que han de travessar-Ia.
Cal tenir en compte que es tracta d'un vial molt concorregut haguda compte que es la
sortida d'un barri en direcció a la ronda de Manresa (bcn, Viladordis, zona oci, etc.)
En son conscients de la sinistralitat (de petits accidents) que les condicions d'aquesta
cruïlla provoca?
Tenen previst dur a terme alguna actuació per minvar i reduir l'impacte negatiu de la
visibilitat per evitar aquest accidents de tràfic i poder travessar amb correcció la
cruïlla?
El senyor Jordà i Pempelonne diu que respecte a aquesta cruïlla ja es va fer una
intervenció quan l'associació de veïns del barri es va queixar que hi havia un accés de
velocitat en aquell carrer, i es va adoptar un canvi en la forma d'aparcar els vehicles,
que van passar d'aparcar en cordó a aparcar en bateria. Es tracta d'una tècnica que
s'utilitza perquè al fer el carrer més estret, en principi, la gent corre menys.
Com a resultat de la pregunta formulada, s'ha consultat les estadístiques
d'accidentalitat de què es disposa. Durant aquest any consten registrats a la Policia
Local 5 accidents, un dels quals sense ferits, 3 amb ferits lleus i 1 amb un ferit menys
greu.
El senyor Jordà proposa portar el tema a la Ponència de Circulació per tal que s'estudiï
quines possibles actuacions es poden desenvolupar en aquesta cruïlla.

Un cop tractats tots els assumptes, l'alcalde aixeca la sessió, quan són les 23 h
i 45 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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