ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
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Joan Vinyes Sabata
Mireia Estefanell Medina
Xavier Javaloyes Vilalta
Domingo Beltran Arnaldos
Joan Comas Blanch
Albert Pericas Riu
Adam Majó Garriga
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ORDRE DEL DIA
I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 10, que correspon a la
sessió ordinària del Ple de la Corporació del dia 20 de setembre de 2012.
2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6182, de 2 de juliol de 2012
sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 13/2012 dins el
Pressupost municipal vigent.

2.2

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6568, de 16 de juliol de 2012
sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 14/2012 dins el
Pressupost municipal vigent.

2.3

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 7618, de 12 de setembre de
2012 sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 16/2012
dins el Pressupost municipal vigent.

2.4

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 7746, de 20 de setembre de
2012, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 18/2012
dins el Pressupost municipal vigent.

2.5

Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció sobre la Llei 15/2010, de 5
de juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.

2.6

Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria sobre la Llei 15/2010, de 5
de juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.

2.7

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 7743, de 17 de setembre de
2012, sobre incoació d’expedient administratiu per a la modificació de la forma
de gestió del servei públic de les piscines municipals de Manresa.

2.8

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 7744, de 19 de setembre de
2012, sobre substitució de l’alcalde titular per la primera tinent d’alcalde durant
els dies 22 i 23 de setembre de 2012.

3.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació de representants
municipals al Consell de participació del Centre de Dia del carrer
Circumval·lació, 60, Manresa.

3.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la baixa de l’Ajuntament de Manresa
com a membre de la “Red Española de Ciudades por el Clima.”
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3.1.3

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la sol·licitud d’adhesió de l’Ajuntament
de Manresa com a membre de l’Associació “Network for Water in European
Regions and Cities (NETWERC H2O)”.

4.

ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ

4.1

REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA

4.1.1

Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de les
ordenances fiscals que han de regir a partir de l’1 de gener de 2013.

4.1.2

Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de les modificacions de
l’Ordenança reguladora dels preus públics i els seus annexos que han de regir
a partir de l’1 de gener de 2013.

4.1.3

Dictamen sobre aprovació provisional, si escau de la modificació de les
ordenances fiscals números 10, 11, 18 i 19, que han d’entrar en vigor en el
moment de la seva aprovació.

4.1.4

Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit extrajudicial
a favor d’Arval Service Lease, S.A.

4.1.5

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de
crèdits núm. SD/011-12 relatiu a la modificació de l’aplicació pressupostària
491.0.48920 - Societat de la Informació.

4.1.6

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de les aplicacions
pressupostàries 3351.48920 i 3350.48920 relatives a subvencions nominativesCultura.

4.1.7

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’aplicació
pressupostària de Seguretat Ciutadana (1300.48920 Estructura General de la
Seguretat – Subvencions nominatives).

4.1.8

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la pròrroga per un any del “Confirming”
d’import 3.000.000 €, signat amb Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. en data
28 d’octubre de 2011 amb les noves condicions.

4.1.9

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits
núm. 20/2012 dins del Pressupost municipal vigent.

4.1.10 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient administratiu de
modificació de la forma de gestió del servei públic del complex esportiu de les
piscines municipals de Manresa.
4.1.11 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització a Aigües de Manresa, SA,
per a la concertació d’un préstec sindicat amb Catalunya Banc i l’Institut de
Crèdit de Finances al 50 % cadascuna, per import de 2.956.843,50 €.
4.1.12 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització a Aigües de Manresa, SA,
per a la concertació d’un préstec amb Catalunya Banc per import de
627.564.31€.
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4.1.13 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització a Aigües de Manresa, SA,
per a la concertació d’un préstec amb Catalunya Banc amb destí a inversions,
per un import d1’1.200.0000 €.
4.1.14 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de l’acord d’adscripció a
Aigües de Manresa, SA, de les instal·lacions que composen la xarxa de
clavegueram del municipi de Manresa.
4.2

REGIDORIA DELEGADA DE GOVERNACIÓ

4.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’acord de modificació puntual de la
Relació de Llocs de Treball del personal funcionari.

4.2.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificació de l’acord amb la
representació del personal en relació a la compactació de la reducció de la
jornada per cura de fill/a durant el primer any.

4.2.3

Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia: Ratificació, si escau, de la
Resolució de l’alcalde per la qual es regula el règim retributiu del personal al
servei de l’Ajuntament en situació d’incapacitat laboral.

5.

ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE

5.1

REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME I PAISATGE

5.1.1

Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General. Alineació
Tossalet dels Dolors.

5.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la creació del Consell Assessor
Urbanístic de Manresa i aprovació inicial del seu Reglament.

5.1.3

Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit extrajudicial
a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, SA.

6.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

6.1

REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA

6.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’atorgament de denominació a tres
passatges del barri del Poble Nou.

7.

PROPOSICIONS

7.1

Proposició dels Grups Municipals d’ERC i de CUP en suport a la plataforma
“Prou atacs a l’estelada”.

7.2

Proposició del Grup Municipal de la CUP contra les retallades laborals
adoptades per l’Executiu del Govern Espanyol.
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7.3

Proposició del Grup Municipal de la CUP per fer un manteniment dels parcs i
jardins, en què no sigui necessària la utilització d’herbicides tòxics com el
Glifosat.

7.4

Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor de la llibertat dels
empresonats pel cas Bateragune.

7.5

Proposició del Grup Municipal de PxC per sol·licitar la creació d’un Registre de
maltractadors d’animals.

7.6

Proposició del Grup Municipal del PSC en relació al material escolar.

8.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

8.1

Dictamen per a l’aprovació provisional, si s’escau, de la Modificació puntual
Pla Parcial els Trullols i adequació de l’ús comercial.

II.

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

9.

Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors/es
delegats/des des de l’anterior donació de compte al ple municipal.

10.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 36, 37, 38 i 39,
que corresponen a les sessions dels dies 17 i 24 de setembre i 1 i 8 d’octubre,
respectivament.

11.

Donar compte de diversos escrits que justifiquen recepció d’acords adoptats
pel Ple de l’Ajuntament de Manresa.

12.

PRECS, PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN

Desenvolupament de la sessió
El president obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència
necessari per iniciar la sessió.
Es fa constar que les votacions es faran en base als 23 membres del Consistori
presents, amb motiu de l’absència justificada del senyor Sebastià Llort que es troba en
situació de baixa mèdica produïda per un accident laboral i de l’absència justificada de
la senyora Ruth Guerrero que es troba en situació d’incapacitat laboral transitòria.
I.

PART DISPOSITIVA

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 10, que correspon
a la sessió ordinària del Ple de la Corporació del dia 20 de setembre de 2012.
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Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la
sessió núm. 10, que correspon a la sessió ordinària del Ple de la Corporació del dia
20 de setembre de 2012, 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, el Ple aprova aquesta acta per unanimitat dels 23 membres
presents.
2.

QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6182, de 2 de juliol de
2012 sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm.
13/2012 dins el Pressupost municipal vigent.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:

“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 13/2012, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdits per ingressos i
transferències, a l’empara del que disposen l’article 179 i 181 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.i 8è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a
l’exercici de 2012, segons detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient.
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 i 181, 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.”

2.2

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6568, de 16 de juliol de
2012 sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm.
14/2012 dins el Pressupost municipal vigent.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 14/2012, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdits per ingressos i
transferències, a l’empara del que disposen l’article 179 i 181 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.i 8è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a
l’exercici de 2012, segons detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient.
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SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 i 181, 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.”

2.3

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 7618, de 12 de setembre
de 2012 sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm.
16/2012 dins el Pressupost municipal vigent.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:

“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 16/2012, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant generació de crèdits per ingressos i
transferències, a l’empara del que disposen l’article 179 i 181 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.i 8è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a
l’exercici de 2012, segons detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient.
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 i 181, 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.”

2.4

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 7746, de 20 de setembre
de 2012, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm.
18/2012 dins el Pressupost municipal vigent.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:

“PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 18/2012, dins
el Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències de crèdit entre
aplicacions pressupostàries, a l’empara del que disposen l’article 179 i 181 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.i 8è. de les Bases
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2012 segons detall que figura en
l’annex que es conté en l’expedient.
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SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179 i 181, 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.”
L’alcalde fa constar que segons l’acord de la Junta de portaveus es van demanar
aclariments als dictàmens 2.5 i 2.6 de l’ordre del dia.
2.5

Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció sobre la Llei 15/2010,
de 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials.

El secretari presenta l’informe trimestral d’Intervenció, de 5 d’octubre de 2012, el qual
es transcriu a continuació:
“Consideracions jurídiques:
Article cinquè de la Llei 15/2010 de 5 de juliol.
1. L’Entitat local disposarà d’un registre de totes les factures i altres documents emesos
pels contractistes a efectes de justificar les prestacions realitzades pels mateixos, la
gestió de la qual correspondrà a la Intervenció o òrgan de l’Entitat local que tingui
atribuïda la funció de comptabilitat.
2. Qualsevol factura o document justificatiu emès pels contractistes a càrrec de l’entitat
local, haurà de ser objecte d’anotació al registre indicat a l’apartat anterior amb caràcter
previ a la seva remissió a l’òrgan responsable de l’obligació econòmica.
3. Transcorregut un mes des de l’anotació al registre de la factura o document justificatiu
sense que l’òrgan gestor hagi procedit a tramitar l’oportú expedient de reconeixement
de l’obligació, derivat de l’aprovació de la respectiva certificació d’obra o acte
administratiu de conformitat amb la prestació realitzada, la Intervenció o l’òrgan de
l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat requerirà a l’òrgan gestor
esmentat per tal que justifiqui per escrit la manca de tramitació d’aquest expedient.
4. La Intervenció o òrgan de l’Entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat
incorporarà a l’informe trimestral al Ple regulat en l’article quart de la llei 15/2010 de 5
de juliol, una relació de factures o documents justificatius respecte els quals hagin
transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre esmentat i no
s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi
justificat per l’òrgan gestor l’absència de tramitació dels mateixos. El Ple, en el termini
de quinze dies comptats des del dia de la reunió en la que tingui coneixement
d’aquesta informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures i
documents que se li hagin presentat agrupant-los segons els seu estat de tramitació.

Per tot això, i, en virtut d’aquest article,
JOSEP TRULLÀS I FLOTATS, Interventor general de l’Ajuntament de Manresa, emet
el següent INFORME :
PRIMER: L’entitat local disposa d’un registre de totes les factures i altres documents
emesos pels contractistes a efectes de justificar les prestacions realitzades pels
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mateixos, la gestió del qual correspon a la Intervenció i als òrgans de l’Entitat local que
tenen atribuïdes aquestes funcions ( 1. Oficina de Suport Central de les Àrees
d’Economia, Governació i Serveis del Territori i 2. Oficina de Suport Central de l’Àrea
dels Serveis a les Persones, Programes Transversals i Projectes de Ciutat ).
SEGON: Hi ha dues factures a 30 de setembre de 2012 respecte a les quals han
transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre esmentat i no
s’ha fet el corresponent expedient de reconeixement de l’obligació. Es relacionen a
continuació :
-

-

2.6

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA (CIF A28037224)
relativa als treballs extraordinaris fets durant l’any 2010 i els mesos de gener a
abril de 2011, amb un import de 17.689,36 euros, número de registre
F2012/1749 i data d’entrada 7 de maig de 2012.
EDITORIAL ARANZADI, SA (CIF A81962201) relativa a la subscripció per l’any
2012 a la base de dades on.line westlaw.es, amb un import de 5.275,71 euros,
número de registre F2012/2508 i data d’entrada 13 de juny de 2012.”
Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria sobre la Llei 15/2010,
de 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials.

El secretari presenta l’informe trimestral de Tresoreria, de 5 d’octubre de 2012, el qual
es transcriu a continuació:
“A partir de l’establert a l’article quart punt tercer de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de
morositat de les administracions públiques, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de
desembre per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, s’emet el present informe el qual té per objecte veure
l’acompliment dels terminis de pagament que estableix la llei pel pagament de les
obligacions, establint el nombre i quantitat global de les obligacions pendents de
pagament de les quals s’incompleix el termini.
*Període analitzat: 1 de juliol de 2012 a 30 de setembre de 2012.

Obligacions pagades dins el període
legalment establert (40 dies)
Obligacions pagades fora del termini
legalment establert
Obligacions enviades a via confirming i
fora del termini legalment establert
TOTAL ORDRES DE PAGAMENT

Obligacions pendents de pagar fora del
període de pagament legalment establert

Nombre

%

Import

%

74

4,5%

148.874,01

1,8%

1502

90,7%

6.500.234,50

80,2%

80

4,8%

1.456.504,61

18,0%

100%

8.105.613,12

100%

1656

399

5.283.597,25

Tal i com es desprèn de les dades de la taula, del total de factures aprovades n’hi ha
hagut 74 que s’han pagat dins el termini dels 40 dies establert normativament (el 4,5%
del total de factures), significant el 1,8% de l’import total de factures del període.
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Per la resta, hi ha un total de 1582 obligacions que s’han pagat posteriorment als 40
dies, dividides entre les que s’han pagat directament amb transferència bancària
(90,7% en nombre) i les que s’han enviat a relacions de confirming (4,8% en nombre);
en aquest últim cas, aquest tipus d’operació permet al proveïdor avançar-se l’import de
la factura a l’entitat bancària.
Per últim, destacar l’import de 5.283.597,25 euros que queden pendents de pagar a
tancament del trimestre i que es troben fora del termini legalment establert dels 40
dies.
És tot el què em cal informar als efectes oportuns.”
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CiU, explica que els dos
informes realitzats pels Serveis d’Intervenció i de Tresoreria d’aquest ajuntament
corresponen a la morositat en les operacions comercials.
A l’informe d’Intervenció hi consten dues factures; una de Fomento de Construcciones
y Contratas, relativa als treballs extraordinaris fets durant l’any 2010 i els mesos de
gener a abril de 2011, amb un import de 17.689,36 € i així poder reconèixer el crèdit
extrajudicial i la segona correspon a l’empresa Editorial Aranzadi, SA, relativa a la
subscripció per a l’any 2012 de la base de dades on line Westlaw.es, amb un import
de 5.275,71 €.
Respecte a l’Informe de Tresoreria diu que les obligacions pagades dins el període
legalment establert de 40 dies hi ha 74 factures per un import de 148.874 €, les
obligacions pagades fora del termini legalment establert, hi ha 1.502 factures per un
import de 6.500.234,50 €, les obligacions enviades via confirming i fora del termini
legalment establert hi ha 80 factures per un import d’1.456.504,61 €, sent 1.656 el total
d’ordres de pagament per un import de 8.105.613,12 €, i les obligacions pendents de
pagament fora del període legalment establert, amb 339 factures, per import de
5.283.597,25 €.
Si es comparen els coeficients de participació i distribució de pagaments amb
trimestres anteriors són molts similars, tenint en compte que el trimestre anterior hi
havia els pagaments dels fons de l’estat.
2.7

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 7743, de 17 de setembre
de 2012, sobre incoació d’expedient administratiu per a la modificació de
la forma de gestió del servei públic de les piscines municipals de
Manresa.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“PRIMER. Incoar expedient administratiu per a la modificació de la forma de gestió del
servei públic de les piscines municipals de Manresa.
SEGON. Crear una comissió encarregada d’elaborar la documentació indicada a la
part expositiva d’aquesta resolució en relació a la modificació de la forma de gestió de
l’esmentat servei. Aquesta comissió estarà integrada per les persones que s’indiquen a
continuació:
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−

Francesc de Puig i Viladrich, gerent municipal, que exercirà com a
president de la Comissió.

− José Luis González Leal, secretari general de la corporació.
− Sílvia Saura Villar, cap de Servei de Cultura, Ensenyament i Esports.
− Jacint Seriols Sibila, Tècnic Superior Economista, adscrit al Servei de
Gerència.

− Josep Ros Vilaseca, enginyer, responsable de la Direcció de Recursos
de la societat anònima municipal Aigües de Manresa, SA.

− Esteve Albàs Caminal, cap de l’Oficina de Suport Central de les Àrees
d’Economia, Governació i Serveis del Territori, que alhora exercirà com
a secretari de la Comissió.
TERCER. Donar compte d’aquesta resolució al ple de la corporació, en la primera
sessió que tingui lloc.”
2.8

Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 7744, de 19 de setembre
de 2012, sobre substitució de l’alcalde titular per la primera tinent
d’alcalde durant els dies 22 i 23 de setembre de 2012.

El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu
a continuació:
“PRIMER. Que els dies 22 i 23 de setembre de 2012, amb motiu de l’absència temporal
de l'alcalde titular, la totalitat de les funcions de l’Alcaldia seran assumides transitòriament
per la primera tinent d’alcalde, senyora M. Mercè Rosich Vilaró, que substituirà amb
caràcter d’alcaldessa accidental al titular.
SEGON. Notificar aquesta resolució a la primera tinent d’alcalde, senyora M. Mercè
Rosich Vilaró.
TERCER. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en
compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança amb
l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
QUART. Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que
tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.
CINQUÈ. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l'Ajuntament,
als efectes corresponents.”

3.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació de representants
municipals al Consell de participació del Centre de Dia del carrer
Circumval·lació, 60, Manresa.

El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 28 de setembre de 2012, que es
transcriu a continuació:
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“Seguint les previsions de la Llei 12/2007, de 11 d’octubre, de serveis socials, la
promoció de la participació ciutadana és primordial per tal d’adequar el sistema de
serveis socials a les necessitats de les persones i a la seva diversitat.
L’article 26 del Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i
coordinació del Sistema Català de Serveis Socials, concreta que en els centres on es
presten serveis d’atenció diürna i serveis substitutoris de la llar, ha d’existir un consell
de participació de centre com a òrgan de participació. Aquests centres són els centres
públics on es prestin serveis socials o s’acompleixin activitats socials i els privats que
rebin finançament públic.
L’article 27 del Decret 202/2009, citat, preveu, per primera vegada, la presència de
l’Administració local als consells de participació del centre. Concretament l’apartat b.5)
de l’article 27 diu que en el consell hi haurà una persona representant de
l’Administració local, en els casos en què no hi sigui representada ni com a titular del
centre ni com a Administració finançadora del servei.
Per tot això, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
Primer.

Designar la regidora delegada de Serveis Socials, Acollida i Cooperació, M.
Mercè Rosich Vilaró, com a titular i la cap de Secció de Serveis Socials,
Josefina Ramírez Ruíz, com a suplent, com a representants de
l’Ajuntament de Manresa en el Consell de participació de serveis socials del
Centre de Dia de Manresa, de la Fundació Sociosanitària de Manresa,
ubicat al carrer Circumval·lació 60.

Segon.

Comunicar aquest acord a les persones designades i al Centre de dia
especificat en el punt anterior.”

La senyora Mercè Rosich, del Grup Municipal de CiU, explica que el dictamen fa
referència a l’article 26 del Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de
participació i coordinació del Sistema Català de Serveis Socials i concreta que en els
centres on es presten serveis d’atenció diürna i serveis substitutoris de la llar, ha
d’existir un consell de participació del centre com a òrgan de participació.
Manifesta que com al nostre ajuntament no existia, s’ha hagut de designar una
representant en el Consell de participació de Serveis Socials del Centre de Dia de
Manresa, i s’ha proposat a ella mateixa, com a regidora delegada de Serveis Socials,
Acollida i Cooperació, com a titular i a la cap de Secció de Serveis Socials, Josefina
Ramírez Ruiz, com a suplent.

L’alcalde sotmet el dictamen 3.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per 11 vots afirmatius (11
GMCiU ), i 12 abstencions (3 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP, 1 GMPxC i 2 GMCUP) i,
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la baixa de l’Ajuntament de
Manresa com a membre de la “Red Española de Ciudades por el Clima.”
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El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 2 d’octubre de 2012, que es transcriu
a continuació:
“El Ple de l’Ajuntament de Manresa, en sessió del dia 20 de juny de 2005, va aprovar
l’adhesió del municipi de Manresa a la Red Española de Ciudades por el Clima, que
aglutina a les ciutats i pobles compromesos amb el desenvolupament sostenible i la
protecció del clima.
El fet de pertànyer a aquesta associació no aporta cap benefici per a l’Ajuntament i, a
més, cal tenir en compte que l’Ajuntament de Manresa ja forma part d’altres xarxes
compromeses amb el medi ambient per avançar cap a un desenvolupament sostenible
L’actual situació econòmica fa necessària la revisió de la participació de l'Ajuntament
de Manresa en xarxes i associacions de ciutats, en el marc de les polítiques de
reducció de les despeses que s'estan portant a terme.
Vist l’informe de data 1 d’octubre de 2012, emès per la tècnica de Medi Ambient, en
què proposa que s’aprovi la baixa de l’Ajuntament de Manresa com a membre de la
Red Española de Ciudades por el Clima.
Per tot això, com a alcalde president, en ús de les atribucions conferides per la
normativa vigent de règim local, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
Primer. Aprovar la baixa de l’Ajuntament de Manresa com a membre de la Red
Española de Ciudades por el Clima, amb efectes del dia 31 de desembre de 2012.
Segon. Comunicar aquest acord al president de la Secció d’Entitats Locals de la Red
Española de Ciudades por el Clima. “
El senyor Jordi Serracanta, del Grup Municipal de CiU, manifesta que el dictamen
vol aprovar la baixa de l’Ajuntament de Manresa com a membre de la Red Española
de Ciudades por el Clima.
Explica que el fet de pertànyer a aquesta associació no aporta cap benefici per a
l’Ajuntament, i que cal tenir en compte que l’Ajuntament de Manresa ja forma part
d’altres xarxes compromeses amb el medi ambient per avançar cap a un
desenvolupament sostenible.
La senyora Sònia Diaz, del Grup Municipal del PSC, demana al senyor Serracanta
l’import anual de pertànyer a l’associació.
El senyor Jordi Serracanta, del Grup Municipal de CiU, respon a la senyora Diaz
dient-li que l’import anual és de 300 €.

L’alcalde sotmet el dictamen 3.1.2 a votació, i el Ple l’aprova per 17 vots afirmatius (11
GMCiU, 3 GMERC, 1 GMPxC i 2 GMCUP), i 6 abstencions (3 GMPSC, i 3 GMPP) i,
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
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3.1.3

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la sol·licitud d’adhesió de
l’Ajuntament de Manresa com a membre de l’Associació “Network for
Water in European Regions and Cities (NETWERC H2O)”.

El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 4 d’octubre de 2012, que es transcriu
a continuació:
“Atès que, en data 5 de setembre, es van aprovar a Brussel·les els estatuts de
l’Associació Network for Water in European Regions and Cities (NETWERC H2O), sent
un dels membres fundadors i un dels principals impulsors de l’ens el Centre Tecnològic
de Manresa.
Atès que aquesta Associació té com a finalitat crear una organització europea que
promogui i millori l’aplicació de pràctiques sostenibles en l’ús de l’aigua a nivell
regional i municipal, i que esdevingui així un canal eficient de comunicació i intercanvi
de les tecnologies intel·ligents més innovadores per al benefici de les comunitats
locals, ja siguin grans ciutats o pobles petits.
Atès que l’Associació NETWERC H2O és oberta a tots aquells governs europeus
regionals i municipals que estiguin compromesos amb la forma de gestió d’un recurs
natural vital, com és l’aigua.
Atès que l'Ajuntament de Manresa té interès en ser membre de ple dret de
l’associació, i poder participar així de forma activa en les activitats de l’ens, així com
gaudir dels avantatges de ser-ne membre.
Atès que, per tal de poder ser membre, l’Ajuntament de Manresa ha de satisfer a
l’associació una quota anual de 100 euros.
Atès l’informe emès pel cap del Promoció econòmica, Comerç i Turisme que consta a
l’expedient.
L’alcalde president, en ús de les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, proposa al Ple de la Corporació els següents
ACORDS
Primer.- SOL·LICITAR l’adhesió com a membre de ple dret, a l‘Associació Network for
Water in European Regions and Cities (NETWERC H2O).
Segon.- APROVAR els estatuts de l’Associació NETWERC H2O, que s’annexen al
present dictamen.
Tercer.- DESIGNAR la Sra. Sílvia Gratacós González, regidora delegada de Promoció
econòmica, Comerç i Turisme, com a representant de l’Ajuntament de Manresa a
l’Associació NETWERC H2O.
Quart.- Facultar l’alcalde a signar el full d’adhesió a l’associació, de conformitat amb
l’article 21.1.b de la llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i
l’article 51.1.a de la llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
Cinquè.- Aprovar el pagament de 100 euros a l‘Associació NETWERC H2O, en
concepte de la quota anual de l’associació.”
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ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ
NETWERCH2O
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Denominació.
L'Associació es denomina Netwerc H2O, i es regirà pels presents Estatuts i les disposicions legals que li
siguin d'aplicació i, en particular, per la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del dret
d'associació, o qualsevol altra llei que la substitueixi en un futur.
Article 2. Fins i objectius.
Constitueixen els fins i objectius de l'associació:
(I) Prestar assistència en la comunicació intersectorial i transfronterera i en l'intercanvi de procediments
sostenibles de gestió de l'aigua.
(ii) Promoure la coordinació i integració de tots els membres de l'Associació siguin Membres de Ple Dret
(segons aquest terme es defineix més endavant) o membres associats (segons aquest terme es defineix
més endavant) (en endavant, conjuntament, els "membres ") amb la finalitat d'unir recursos, evitar
duplicacions, definir objectius comuns i ajudar a la identificació de llocs d'innovació.
(iii) Permetre i facilitar la troballa de membres dels projectes europeus adequats per al benefici dels
membres.
(iv) Donar suport i donar a conèixer el desenvolupament de noves i / o millorades accions i solucions
mitjançant la col·laboració activa entre els membres.
(v) Enfortir el paper i les habilitats de tots els membres independentment de la seva mida, permetent la
transferència de coneixements i l'execució de projectes conjunts.
(vi) Proporcionar informació essencial a la Comissió Europea i altres institucions europees relacionades
amb la política de l'aigua.
(vii) Sensibilitzar la població a tots els nivells de la importància de l'aigua com un recurs vital.
(viii) Comunicar-se amb altres xarxes similars.
Article 3. Domicili.
El domicili de l'Associació s'estableix a Manresa (Barcelona), Avinguda Bases de Manresa número 1.
L'Associació desenvoluparà la seva activitat principalment en tot el territori de l'Estat espanyol i en els
altres països de la Unió Europea. Tanmateix, també podrà desenvolupar-la en altres països del continent
europeu i les altres regions mundials.
Article 4. Durada.
L'Associació té durada indefinida.
Article 5. Activitats.
Per a la consecució dels fins de l'Associació es realitzaran les següents activitats:
(i) La creació de projectes associatius específics, dissenyats per maximitzar i donar a conèixer els
recursos posats en comú pels membres.
(ii) L'organització d'una conferència anual que tindrà per objecte la promoció de [Netwerch2o] i les seves
accions.
(iii) El desenvolupament i coordinació dels viatges d'estudi per tal d'avaluar la importància i el potencial de
les ciutats amfitriones, regions o organitzacions.
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(iv) La promoció d'esdeveniments locals relacionats amb els objectius de l'Associació.
(v) La creació i manteniment de diverses eines de comunicació per donar a conèixer l'Associació i els
seus objectius.
(vi) En general, qualsevol activitat per promocionar el coneixement i el desenvolupament dels fins de
l'Associació.
Així mateix es realitzaran les activitats que els membres de l'Associació considerin oportunes per a
complir als objectius de l'Associació respectant en tot moment aquests Estatuts que l'Associació ha
adoptat així com les lleis espanyoles.
Article 6. Idiomes de treball.
Els idiomes de treball de l'Associació seran l'espanyol i l'anglès.
En tots els documents legals emesos per l'Associació s'ha d'indicar l'idioma original en què el document
va ser escrit.

CAPÍTOL II
ÒRGANS DE L'ASSOCIACIÓ
Article 7. Òrgans de l'Associació.
Els òrgans d'Associació són l'Assemblea General, la Junta Directiva i el Comitè de Gestió.

CAPÍTOL III
ASSEMBLEA GENERAL
Article 8. Naturalesa i Membres.
1. L'Assemblea General és el màxim òrgan sobirà de l'Associació i els seus acords, vàlidament adoptats
segons Estatuts, seran obligatoris per als altres òrgans, que hauran de complir i fer complir en tot
moment.
2. A l'Assemblea General podran assistir tots els membres. En el cas que no puguin assistir, podran
atorgar la seva representació per escrit, tot i que la representació haurà de recaure necessàriament en un
altre membre o en un apoderat general en el cas de persones jurídiques. Tindran dret a assistir a
qualsevol Assemblea General que es celebri, sigui ordinària o extraordinària, els membres de la Junta
Directiva.
3. S'estableix la possibilitat que els membres sol·licitin l'assistència d'algun convidat a les Assemblees. En
aquest cas, aquesta presència ha d'autoritzar en la mateixa Assemblea. En el cas que algun dels
membres s'oposés a la presència del convidat, el convidat no podrà assistir-hi.
Article 9. Facultats.
Són facultats de l'Assemblea General:
(i) Nomenament de la Junta Directiva, el President i el Vicepresident.
(ii) Modificació dels Estatuts.
(iii) Examinar i aprovar, si escau, els pressupostos anuals i els comptes.
(iv) Aprovar, si escau, la gestió de la Junta Directiva.
(v) Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries dels membres.
(vi) Acord per constituir delegacions o federacions d'associacions o integrar-se en altres associacions.
(vii) Expulsió de Membres a proposta de la Junta Directiva.
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(viii) Disposició i alienació de béns immobles.
(ix) Dissolució de l'Associació.
(x) Qualsevol altra que no sigui de la competència exclusiva de la Junta Directiva.
Article 10. Reunions.
Les reunions de l'Assemblea General seran ordinàries i extraordinàries. La ordinàries se celebraran una
vegada l'any per aprovar els comptes de l'Associació i les extraordinàries es celebraran quan les
circumstàncies ho exigeixin, segons el parer del president o quan la Junta Directiva ho acordi o el
proposin per escrit dirigit al President, un nombre de membres igual o superior a un deu per cent (10%)
dels membres, amb expressió concreta dels assumptes a tractar.
Article 11. Convocatòria.
Les convocatòries de les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, es faran per escrit,
expressant el lloc, dia i hora de la reunió així com l'ordre del dia. Entre la convocatòria i el dia assenyalat
per a la celebració de l'Assemblea en primera convocatòria hauran de transcórrer almenys quinze (15)
dies i, així mateix, fer constar si procedís la data en què es reunirà l'Assemblea en segona convocatòria,
sense que entre una i altra pugui transcórrer un termini inferior a una hora.
Article 12. Quòrum de constitució i quòrum d'adopció d'acords.
1. Les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, quedaran vàlidament constituïdes en
primera convocatòria quan concorrin a elles, presents o representats, la majoria dels membres amb dret a
vot (és a dir, dels membres de Ple Dret), i en segona convocatòria, quan el nombre de Membres de Ple
Dret concurrents, presents o representats, representi almenys al trenta per cent (30%) dels membres de
Ple Dret.
2. Els acords es prendran per majoria simple dels vots de les persones presents o representades. No
obstant això, requeriran majoria qualificada de dos terços (2/3) de les persones presents o representades
els acords relatius a la dissolució de l'Associació, modificació dels Estatuts, disposició o alienació de béns
i remuneració dels membres de l'òrgan de representació.

CAPÍTOL IV
JUNTA DIRECTIVA I COMITÈ DE GESTIÓ
Article 13. Composició de la Junta Directiva.
1. L'Associació estarà dirigida i administrada per una Junta Directiva formada per: un President, tres
Vicepresidents (que, al seu torn, seran Secretari, Tresorer i Cap de Relacions Exteriors, respectivament) i
quatre (4) vocals.
2. Els càrrecs que componen la Junta Directiva no seran remunerats, seran designats per l'Assemblea
General i el seu mandat tindrà una durada de dos (2) anys, llevat que algun d'ells o la seva totalitat
resultin reelegits de conformitat amb el procediment de nomenament que estableixen els presents
Estatuts.
3. Tots els membres de la Junta Directiva han de ser representants electes de municipis o regions que
siguin membres de l'Associació.
4. El president i el vicepresident que actuï com a secretari de la Junta Directiva seran alhora, President,
Vicepresident i Secretari de l'Associació.
Article 14. Reunions i quòrum de constitució i d'adopció d'acords de la Junta Directiva.
1. La Junta Directiva es reunirà com a mínim una vegada cada quatre (4) mesos, prèvia convocatòria per
escrit, i han de transcórrer almenys set (7) dies entre aquesta i la seva celebració, així com les vegades
que ho determini el seu president a petició de dos (2 ) dels seus membres.
2. La Junta Directiva quedarà constituïda quan assisteixi la meitat més un dels seus membres i perquè els
seus acords siguin vàlids hauran de ser adoptats per majoria de vots dels assistents. En cas d'empat,
decidirà el vot del president o de qui el representi.
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3. Les reunions podran celebrar-se de forma presencial o per videoconferència.
Article 15. Facultats de la Junta Directiva.
Són facultats de la Junta Directiva:
(i) Dur a terme els acords i decisions adoptats per l'Assemblea General.
(ii) Representar a l'Associació.
(iii) Verificar les sol·licituds d'adhesió a l'Associació i acceptar (o denegar, si escau) l'entrada de nous
membres.
(iv) Elaborar i sotmetre a l'aprovació de l'Assemblea General els pressupostos anuals i els comptes.
(v) Supervisar el treball del Comitè de Gestió.
(vi) Comunicar-se amb els companys de les xarxes i els departaments governamentals dels diferents
països presents a l'Associació a través dels seus membres.
(vii) Participar activament en la creació i elecció dels grups de treball basats en projectes específics.
Article 16. President.
El president tindrà les següents atribucions:
(i) Representar legalment a l'Associació davant tota classe d'organismes públics o privats.
(ii) Convocar, presidir i aixecar les sessions que celebri l'Assemblea General i la Junta Directiva i dirigir les
deliberacions d'una i altra.
(iii) Ordenar pagaments i autoritzar amb la seva signatura els documents, actes i correspondència.
(iv) Adoptar qualsevol mesura urgent que la bona marxa de l'Associació aconselli, resulti necessària o
convenient per al desenvolupament de les seves activitats, sense perjudici de donar compte posteriorment
a la Junta Directiva.
Article 17. Vicepresidents, Secretari, Tresorer i Cap de Relacions Exteriors.
1. Qualsevol dels vicepresidents podrà substituir el president en absència d'aquest, motivada per malaltia
o qualsevol altre motiu, i tindrà les mateixes atribucions que ell.
2. El Secretari tindrà al seu càrrec la direcció dels treballs purament legals de l'Associació, expedirà
certificacions, portarà els fitxers i custodiarà la documentació de l'entitat, remetent si s'escau, les
comunicacions a l'Administració amb els requisits pertinents.
3. El tresorer custodiarà, recaptarà i gestionarà els fons pertanyents a l'Associació i donarà compliment a
les ordres de pagament que expedeixi el President.
4. El cap de Relacions Exteriors serà el responsable de coordinar els membres associats i aquelles
entitats amb les quals Netwerch2O tingui un acord de col·laboració.
Article 18. Vocals.
Els Vocals tindran les obligacions pròpies del seu càrrec com a membres de la Junta Directiva, així com
les que neixin de les delegacions o comissions de treball que la pròpia Junta els encomani.
Article 19. Comitè de Gestió.
1. El Comitè de Gestió podrà estar compost per un o diversos membres que haurà (n) tenir la condició de
membre (s), el seu càrrec no serà remunerat, serà (n) designat (s) per la Junta Directiva i el seu mandat
tindrà una durada de dos (2) anys.
2. El Comitè de Gestió s'organitzarà lliure i internament i hauran d'estar compost per un director, un oficial
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de Comunicacions i els responsables de projectes que al seu parer siguin necessaris i que seran els
responsables del funcionament quotidià de l'organització.
3. Les funcions del Comitè de Gestió seran les següents:
(i) Dirigir les activitats de l'Associació i portar la seva gestió quotidiana econòmica i administrativa.
(ii) Donar suport als esforços dels membres de l'Associació i el projecte dels subcomitès i monitoritzar el
progrés de l'Associació basats en projectes de grup de treball.
(iii) Ser responsable de la gestió del dia a dia de l'Associació.
(iv) Informar periòdicament a la Junta Directiva de qualsevol circumstància que pugui afectar el bon
funcionament de l'Associació.
(v) Decidir la ubicació i organització de la Conferència Anual de l'Associació.
(vi) Supervisar la gestió financera de l'Associació.

CAPÍTOL V
ELS MEMBRES
Article 20. Els Membres.
1. Podran pertànyer a l'Associació com a Membres:
(i) les persones físiques i les persones jurídiques públiques o privades, legalment constituïdes sota les
lleis del seu país d'origen, que tinguin interès en el desenvolupament dels fins de l'Associació i que
compleixin els requisits establerts en aquests Estatuts;
(ii) els municipis que es trobin ubicats dins del continent europeu i aquells Municipis d'altres regions del
món que hagin estat convidats a formar part de l'Associació per part de la Junta Directiva;
(iii) els òrgans intermunicipals i els consorcis que estiguin ubicats dins del continent europeu i en altres
regions del món que hagin estat convidats a formar part de l'Associació per part de la Junta Directiva;
(iv) les agències locals d'aigua i empreses municipals que es trobin ubicades dins del continent europeu i
en altres regions del món que hagin estat convidades a formar part de l'Associació per part de la Junta
Directiva, sempre que aquestes agències i / o empreses siguin presidides per un membre electe.
(v) les associacions que donin suport als objectius de l'Associació.
2. En el cas que el membre representi una autoritat pública o entitat electa, aquest membre té la condició
de membre de ple dret (en endavant, "Membre de Ple Dret"). Per contra, si el membre representa una
entitat privada, aquest tindrà la condició de membre associat (en endavant, "membre associat").
3. En el cas de persones jurídiques, les autoritats locals, la junta de directors de les agències o els
membres de l'òrgan d'administració, hauran d'elegir un representant perquè els representi en les reunions
o òrgans de l'Associació i han d'informar l'Associació de qualsevol canvi de representant. Aquesta
representació podrà recaure en qualsevol dels seus empleats o socis i cessarà en el moment en què
l'empleat deixi l'empresa o l'empresa deixi de ser membre de l'Associació.
4. No podrà ser membre de l'Associació cap persona sotmesa a prohibició, incapacitat, incompatibilitat o
inhabilitació per a l'exercici del comerç. Tampoc podrà ser membre aquella persona que es manifesti o
realitzi activitats contràries als fins de l'Associació.
Article 21. Procediment per a ser admès com a membre.
1. Qualsevol de les persones físiques o jurídiques referides en l'article 20 dels Estatuts podrà sol·licitar la
seva adhesió a l'Associació mitjançant l'enviament de la sol·licitud per escrit signada per la persona
jurídica que tingui facultats de representació de l'entitat, institució o organització en qüestió, dirigit al
director del Comitè de Gestió. El membre designarà la persona que el representarà en les reunions de
l'Associació.
2. El director del Comitè de Gestió traslladarà les sol·licituds a la primera Junta Directiva que tingui lloc
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des de la data de la sol · licitud, lloc on s'ha d'acordar l'admissió o no dels sol·licitants de conformitat amb
les disposicions contingudes en els presents Estatuts.
3. La condició de membre s'adquirirà en el moment en què es faci efectiu el pagament de la quota fixada
prèviament per l'Assemblea General.
Article 22. Causes de baixa en la condició de membre.
Els membres causaran baixa per algunes de les causes següents:
(i) Per renúncia voluntària, comunicada per escrit a la Junta Directiva.
(ii) Per incompliment de les seves obligacions econòmiques en relació amb l'Associació.
(iii) Per conducta incorrecta, per desprestigiar l'Associació amb fets o paraules que pertorbin greument els
actes organitzats per la mateixa i la normal convivència entre els membres, havent de donar prèviament
audiència als membres afectats.
(iv) Per deixar de reunir els requisits o condicions establerts en aquests Estatuts.
(v) Per incompliment de qualsevol altre deure que tingui en la seva condició de membre de l'Associació.
Article 23. Drets dels membres.
Els membres tindran els següents drets:
(i) Prendre part en les activitats que organitzi l'Associació en compliment dels seus fins.
(ii) Gaudir de tots els avantatges i beneficis que l'Associació pugui obtenir.
(iii) Rebre informació sobre els acords adoptats pels òrgans de l'Associació.
(iv) Fer suggeriments als membres de la Junta Directiva amb vista al millor compliment dels fins de
l'Associació.
Addicionalment, únicament els membres de Ple Dret podran participar en les assemblees generals amb
dret de veu i vot, no ostentant aquest dret els membres associats.
Article 24. Deures dels membres.
Els membres tenen les obligacions següents:
(i) Complir els presents Estatuts i els acords vàlids de les Assemblees i la Junta Directiva.
(ii) Abonar les quotes que es fixin.
(iii) Assistir a les Assemblees i altres actes que s'organitzin.
(iv) Exercir, si s'escau, les obligacions inherents al càrrec que ocupin.
(v) Contribuir amb el seu comportament al bon nom i prestigi de l'Associació.

CAPÍTOL VI
RECURSOS ECONÒMICS
Article 25. Classes de Recursos.
Els recursos econòmics previstos per al desenvolupament dels fins i activitats de l'Associació seran els
següents:
(i) Les quotes que s'estableixin en l'Assemblea.
(ii) Les subvencions, llegats o herències que pogués rebre per part dels membres o de terceres persones
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(iii) Els patrocinis o esponsorització d'esdeveniments, informes, activitats, llocs web o qualsevol altre
element per part de terceres empreses o institucions públiques o privades.
Article 26. Pressupost.
El límit del pressupost anual serà, si s'escau, el que es determini per l'Assemblea General.
L'Associació no té patrimoni fundacional.

CAPÍTOL VII
DISSOLUCIÓ
Article 27. Acord de dissolució.
L'acord de dissolució s'ha d'adoptar per l'Assemblea General o extraordinària, amb una majoria de vots de
dos terços (2/3) de tots els membres de Ple Dret.
Article 28. Comissió Liquidadora.
En cas de dissolució, es nomenarà una comissió liquidadora, la qual, un cop extingits els deutes, i si
existís sobrant líquid el destinarà per a fins benèfics o altres organitzacions públiques o privades que
perseguissin els mateixos fins que l'Associació.

La senyora Sílvia Gratacós, del Grup Municipal de CiU, manifesta que el 5 de
setembre es van aprovar els estatuts de l’Associació Network for Water in European
Regions and Cities (NETWERC H2O), essent un dels membres fundadors i impulsors,
el Centre Tecnològic de Manresa.
Explica que donat que l’Ajuntament de Manresa és membre fundador del Centre
Tecnològic de Manresa i té interès en ser membre de ple dret de l’Associació per
poder participar de forma activa en les activitats de l’entitat, per això volen adherir-se a
aquesta Associació, amb una quota anual de 100 €.
L’alcalde sotmet el dictamen 3.1.3 a votació, i el Ple l’aprova per 19 vots afirmatius (11
GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC i 2 GMCUP), i 4 abstencions (3 GMPP i 1 GMPxC), i,
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.

ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ

4.1

REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA

L’alcalde comenta que, tal i com es va decidir en la Junta de Portaveus, es farà la
defensa conjunta dels dictàmens 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.3 i, seguidament, la defensa de
l’esmena d’addició del PSC al dictamen 4.1.1.
4.1.1

Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de les
ordenances fiscals que han de regir a partir de l’1 de gener de 2013.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 5 d’octubre de
2012, que es transcriu a continuació:
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“Per part del Servei de Tresoreria General i Gestió Tributaria 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 2013.

Les modificacions proposades en les tarifes i els tipus impositius es consideren necessàries per tal
d'anivellar la previsió d'ingressos i despeses del pressupost de l'exercici 2013.

D'altra banda, en relació a determinades taxes, es recullen les propostes de noves tarifes o modificació
de les actuals, i de la seva gestió, efectuades pels diferents serveis de l'Ajuntament.

Finalment, es recullen les modificacions de caràcter tècnic convenients per a la correcta gestió i
recaptació dels tributs municipals.
Atesos els informes econòmics emesos per la tècnica en Economia, amb el vist-i-plau del Cap de Secció
de Tresoreria.
Vist l'informe emès per la cap de Secció de Gestió Tributària.
El Regidor delegat d'Hisenda proposa al Ple l'adopció dels següents

ACORDS

PRIMER: Aprovar provisionalment les modificacions dels articles de les Ordenances Fiscals reguladores
de Tributs Municipals que a continuació es detallen:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
ARTICLE 9

Es modifica l'apartat e) d'aquest article, per tal d'incloure un criteri de capacitat econòmica en
l'atorgament de la bonificació.

Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent tinguin la condició de titulars de família
nombrosa en la data d’acreditació de l’impost, tindran dret a una bonificació en la quota íntegra del
mateix, sempre que l’immoble de què es tracti constitueixi l’habitatge habitual de la família.

Per tal de determinar si es té dret a la bonificació, i en quin percentatge, el nivell de renda per persona
de la família no podrà superar els límits establerts en el barem següent:

Nivell de renda (per persona)
6.309,27
5.047,42
4.037,94
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Per al cas de les famílies nombroses de categoria especial, el percentatge de bonificació pot
incrementar-se fins al 90%, en funció dels límits establerts en el barem següent:
Nivell de renda (per persona)
3.230,35
2.584,28

70% bonificació
90% bonificació

Per tal d'acreditar el nivell de renda, juntament amb la sol·licitud de bonificació, tots els membres de la
família hauran d'autoritzar a l'Ajuntament per tal que, anualment, pugui fer la consulta de les dades
d'IRPF davant de l'Agència Estatal d'administració Tributària.

S’entendrà per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró
municipal d’habitants a la data d’acreditació de l’impost. En cas que el rebut es trobi dividit entre dos o
més titulars residents a domicilis diferents es considerarà habitatge habitual de la família aquell en que
hi resideixi la major part de la mateixa, sempre segons les dades del padró municipal d’habitants.
Només s'atorgarà la bonificació per un únic habitatge per cada títol de família nombrosa.

La bonificació es concedirà a petició de l'interessat, a la qual haurà d'acompanyar una còpia del títol que
l'acrediti com a titular de família nombrosa, o bé prestar el seu consentiment per tal que l'Ajuntament
pugui fer la consulta telemàtica de les dades del títol de família nombrosa.

En cas de cotitularitat de l'habitatge amb un subjecte passiu no titular de família nombrosa, la bonificació
s'adequarà al percentatge de titularitat del subjecte passiu que tingui dret al benefici.

La bonificació s'atorgarà, si escau, per un període de 5 anys, o per al període de vigència del títol de
família nombrosa, si aquest és inferior a 5 anys, i tindrà efectes des del període impositiu següent a
aquell en què se sol·liciti, llevat dels casos mencionats a l’apartat 2 d’aquest article. Un cop
transcorreguts els 5 anys de vigència, serà necessari sol·licitar novament la bonificació.

El subjecte passiu resta obligat a comunicar a l’Ajuntament qualsevol variació en la seva situació familiar
que pugui comportar la pèrdua de la bonificació.

ARTICLE 11

Es modifica l'apartat 1, que passarà a tenir la redacció següent, per tal de modificar els tipus impositius i
els llindars de valor cadastral dels tipus incrementats, per adequar-los al corresponent al 10% de major
valor cadastral, segons la base de dades cadastral actual:
1. Els tipus aplicables a aquest municipi seran
a. Per als béns immobles urbans:

0,565%

llevat dels tipus diferenciats assenyalats en la taula annexa, que s'aplicaran als béns
immobles amb un valor cadastral igual o superior a l’assenyalat, en funció de l'ús que
tinguin assignat segons el cadastre immobiliari urbà.
TIPUS
IMPOSITIU

US I DESCRIPCIÓ

0,704%
0,704%

A: magatzem i estacionament
C: Comercial
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DE

15.142,08
274.095,36
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0,704%
0,704%
0,704%
0,704%
0,704%
0,704%

G: Oci i hostaleria
I: Indústria
K: Esportiu
M: Obres d'urbanització i jardineria, sòls sense edificar
O: Oficines
T: Espectacles

812.389,35
742.682,04
4.841.418,79
585.087,67
367.832,60
10.005.121,32

b. Per als béns immobles rústics:
c. Per als béns immobles de característiques especials:

0,441%
1,300%

ARTICLE 18
Es modifica l'apartat 1.c), per aclarir els terminis de lliurament de les autoritzacions

c) L’autorització es podrà lliurar a l’Ajuntament fins al dia que cada any es fixi en el calendari del
contribuent.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES
ARTICLE 4
Es modifica l'apartat 3, per recollir la disminució del tipus impositiu de l’impost.
3. El tipus de gravamen serà del

3,8%

ARTICLE 4-BIS
S'estableixen noves bonificacions per obres d'interès municipal, i per tant s'afegeix el nou apartat 7, amb
la redacció següent:
7.

Exclusivament per a l'exercici 2013, s'estableixen les bonificacions següents:

a)

Una bonificació del 95% per a les obres de millora i rehabilitació de façanes en
qualsevol indret del terme municipal.

b)
Una bonificació del 50% per a les obres de reforma, reparació i rehabilitació
d'immobles, en qualsevol indret del terme municipal no inclòs en l'apartat 1.b)
d'aquest article.
Es modifica el redactat de l'anterior apartat 7, que passa a ser el nou apartat 8, per incloure el nou
apartat 7 en la relació.

8. La declaració d'interès municipal de les obres compreses en els apartats 1 a 4 i 7, correspondrà al Ple
de la Corporació, o a la Junta de Govern, en cas de delegació per part del Ple
L'anterior apartat 8, passa a ser el nou apartat 9

Es modifiquen les referències a "Barri Antic" que hi ha en aquest article, i es substitueixen per "Centre
Històric"
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ARTICLE 5
Es modifica l'apartat 1, per tal d'introduir el càlcul de la base imposable de l’impost a partir dels mòduls
establerts a l'annex 2.
L'Impost s’exigirà en règim d’autoliquidació, d’acord amb el procediment 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
Aquesta base imposable es determinarà en funció dels mòduls que figuren a l’annex
número 2 a aquesta ordenança.

En cas que el pressupost de les obres declarat, o indicat en el projecte visat pel
col·legi oficial corresponent, sigui superior al resultat de l’aplicació dels mòduls
esmentats, es prendrà aquest pressupost declarat com a base imposable per al
càlcul de la quota tributària.

ANNEX 2
S'introdueix un annex amb el detall dels mòduls aplicables per al càlcul de la base imposable:
CONCEPTE
RESIDENCIAL, per m2
Unifamiliar aïllada fins a 200 m2
Unifamiliar aïllada de més de 200 m2
Unifamiliar entre mitgeres fins a 150 m2
Unifamiliar entre mitgeres de més de 150 m2
Plurifamiliar aïllat
Plurifamiliar entre mitgeres
Soterranis (excp.unifamiliars). En blocs aïllats
Soterranis (excp.unifamiliars). Entre mitgeres
INDUSTRIAL, per m2
Naus industrials aïllades
Naus industrials entre mitgeres
Magatzems i naus agrícoles
Coberts agrícoles
Benzineres
Garatges i aparcaments en edifici únic
COMERCIAL, per m2
Supermercats i hipermercats edifici exclusiu
Galeries comercials
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TARIFA (€)

980,00
1.323,00
931,00
1.029,00
1.078,00
1.029,00
651,70
592,90
490,00
465,50
416,50
294,00
1.225,00
686,00
686,00
588,00
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Locals comercials edifici mixt unit a habitatge
Locals comercials edifici mixt unit a indústria
Edificis comercials ús exclusiu en més d'una planta
OFICINES, per m2
Oficines en edifici exclusiu
Oficines unit a ús residencial
Oficines unit a ús industrial
ESPORTIU, per m2
Poliesportius coberts
Pistes descobertes
Camps de futbol
Piscines cobertes
Piscines descobertes
Vestidors i construccions auxiliars
HOSTELERIA I ESPECTACLES, per m2
Bars i restaurants unit a edifici residencial
Bars i restaurants edifici exclusiu
Hotels i hostals
Cines i teatres
SANITAT I BENEFICÈNCIA, per m2
Hospitals i clíniques
Ambulatoris i consultoris
Clubs d'avis i llars d'infants
Residències geriàtriques
RELIGIOSOS I SINGULARS, per m2
Esglèsies i capelles
Biblioteques i museus
Administratius i representatius
Campings i camps de golf
ENDERROCS
Enderrocs d'edificis M3.
TERRENYS
Tanques de parcel·la Ml.
Tancament de finques en sòl no urbanitzable Ml.
Neteja, desbrossament i jardineria M2
Moviment de terres. M3
REFORMES
Repàs de teulada (coberta inclinada), per m2
Substitució total de la coberta i formació de nova , per m2

588,00
588,00
588,00
1.396,50
686,00
588,00
1.396,50
833,00
588,00
1.396,50
588,00
686,00
1.127,00
1.396,50
1.543,50
2.033,50
1.960,00
980,00
980,00
980,00
1.960,00
1.813,00
1.813,00
416,50
12,35
198,00
40,20
3,10
8,75
24,50
196,00

Substitució i/ò formació de terrassa (coberta plana) sobre sostre
existent, per m2

78,40

Substitució de canaleres i baixants existents de teulades ò
terrasses , per ml

44,10

Repicat de l’arrebossat de la façana, i posterior aplicació de
revestiment continu, incloent la part proporcional de les
instal·lacions auxiliars ò complementàries, per m2

34,30

Pintat de façana sobre revestiment continu existent ,incloent la
part
proporcional
de
les
instal·lacions
auxiliars
ò
complementàries, per m2

19,60

Reformes estructurals, obres de rehabilitació i/ò consolidació,
per m2

416,50

Reforma i rehabilitació total interior d’habitatge. Nova distribució
amb acabats inclosos, per m2

367,50

Rehabilitació parcial interior d’habitatge . Modificació d’envans,
paviments i actuació a cuina i banys, per m2

98,00
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Substitució o formació de bany complet acabat, per m2
Substitució o formació de cuina completa, per m2

882,00
759,50

Col·locació ò substitució de qualsevol tipus de paviment a
habitatges i/ò locals, per m2

68,60

Col·locació ò substitució de qualsevol tipus de revestiment
interior a cuines i banys, per m2
Substitució de fusteria interior , per Ut.
Substitució de fusteria exterior, per Ut.

44,10
242,50
490,00

Reforma, modificació ò substitució de la xarxa d’electricitat,
llauneria ò instal·lació de calefacció, per m2 o fracció de
superfície útil d’habitatge o local afectat.

19,60

Adequació ò adaptació de local en estructura (sense ús) a local
comercial, oficines, etc.. , per m2

490,00

Reforma ò rehabilitació per adaptació o modernització, de local
existent, comercial, oficines, etc, , per m2
Excavació i reposició de terres per rases ,per m3
Construcció de rebaix a la vorera per formació de gual, per ml

245,00
98,00
63,70

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

ARTICLE 8

Es suprimeix l'apartat 5 d'aquest article, ja que la reducció del valor cadastral només és aplicable fins al
cinquè any posterior a l'entrada en vigor de nous valors cadastrals.

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

1.1.1

Fins a un màxim de dues cares de l'escrit

1.1.2
1.2
1.3
1.4.a

TARIFA (€)

D'acords d'òrgans municipals, actes de sessions i documents
que integrin un expedient administratiu, per cada acord, acte o
documents
10,75

Per cada cara que excedeixi de dues

2,55

De crèdits contra l'Ajuntament d'ingressos o pagaments

5,60

D'havers actius o passius

3,20

Certificats d'aprofitament urbanístic
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1.4.b.
Informes o certificats de compatibilitat urbanística d'un projecte
d'activitats
1.7
1.7.a
1.7.b

140,00

Expedició d'informes i atestats per part dels serveis de
Seguretat Ciutadana
Relatius a accidents esdevinguts dins el terme municipal
Relatius a altres intervencions portades a terme per la Policia
Local

53,50
10,75

Certificat de documents o de dades no incloses en altres
apartats, excepte certificats de dades del padró d'habitants

7,65

1.8

En cas de certificat de dades cadastrals, la tarifa correspon a
cada finca o unitat urbana
1.10

1.11
1.11.a

Informes sobre dades físiques i jurídiques o sobre valors
cadastrals, per cada finca o unitat urbana, quan no sigui
possible la seva expedició automàtica
Informes i consultes de l'article 88 de la Llei General Tributària:

1.11.b

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

2

CÒPIA DE DOCUMENTS O DE DADES

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

Reproduccions de plànols i documents del planejament derivat:
Estudis de detall i plans especials
Documentació simplificada
Documentació completa
Plans parcials i planejament derivat
Documentació simplificada
Documentació completa
Documents o conceptes no determinats en els paràgrafs
anteriors

2.5

2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.5.7

Fotocòpies d'expedients, sempre que el seu lliurament sigui
autoritzat, per cada fotocòpia que excedeixi de 5:
A una cara
A dues cares
En cas de fotocòpies de plànols, s'aplicarà la tarifa següent
Format A4
Format A3
Format A2
Format A1
Format A0

4

S'exclou de l'aplicació d'aquest epígraf la reproducció de
documents que comporti una taxa específica determinada en
aquesta ordenança.
TRESORERIA

2.5.1
2.5.2

7,35

16,30
16,30

28,00
84,50
56,50
167,00
3,95

0,22
0,42
0,22
0,34
6,05
6,05
8,50

4.1
Dipòsits provisionals per prendre part en tota mena de
concursos i subhastes, incloent els resguards dels que s'hagin
constituït a la Caixa de Dipòsits: l'ú per cent del seu nominal.
5
5.1
5.3

SERVEIS URBANÍSTICS
Tramitació d'expedients de declaració de ruïna
Planejament urbanístic
Acta de la sessió plenària núm. 11 de 18 d’octubre de 2012

166,00
28

5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.4.1

Tramitació de Plans Parcials, Plans Especials i/o Estudis de
Detall d'ordenació volumètrica, per Ha o fracció

751,00

Tramitació d'Estudis de Detall amb la finalitat d'assenyalament
d'alineacions i rasants
Tramitació de projectes d'urbanització

500,00
500,00

Tramitació
de
projectes
de
compensació
desenvolupament d'actuacions urbanístiques

500,00

per

al

5.4.2
5.5

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

500,00

Determinació d'alineacions i rasants sobre el terreny

250,00

5.6
Informació sobre viabilitat d'obtenir llicències de qualsevol tipus i
informes urbanístics diversos
5.6.1

Informació genèrica sense anàlisi de projecte

69,30

5.6.2

Informació específica amb anàlisi de projecte

123,70

5.7

Informe d'inspecció d'habitatges per a reagrupament familiar

21,50

6
6.1

ALTRES MATÈRIES DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL
Informacions testificades

3,20

6.2

Reconeixement de la signatura

3,55

6.4

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

7

DRETS D'EXAMEN

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Drets acreditats per oposicions o concursos convocats per
aquesta Corporació,
Grup A1
Grup A2
Grup C1
Grup C2
Grup AP

8

8.1

SERVEI
DE
GESTIÓ
PUBLICACIONS

DOCUMENTAL,

ARXIUS

13,00

29,00
23,00
18,00
12,00
8,00

I

Digitalització de documents a càrrec de la persona interessada,
per digitalització

1,10

Reproducció i comunicació pública en qualsevol mitjà de
qualsevol tipus de document administratiu del fons documental
de l'Ajuntament de Manresa, amb independència de la seva
data i suport.

45,80

8.3

Cessió de documents originals per a exposicions

45,80

9

Registre d'Unions Estables no Matrimonials de Parella de
l'Ajuntament de Manresa

8.2

Expedició de qualsevol tipus de certificat relatiu a les dades que
consten al registre (inscripció, baixa, etc), llevat del primer
certificat d'inscripció que s'expedeixi
10

25,70

Carnet Bonificat i de la Targeta Bonificada del transport públic
urbà d’autobús de Manresa
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10.1

Per l'expedició del carnet, per cada acte d'expedició inicial o
renovació

10.2

Per l'expedició d'un títol de transport associat al carnet, per
cada acte d'expedició inicial o renovació
Per l'expedició d'un duplicat del carnet, per cada acte
d'expedició
Per l'expedició de duplicat de títol de transport associat al carnet

6,00
6,00

Per expedició d'un segon duplicat del carnet bonificat o del títol
de transport associat en el termini d'un any

10,00

10.3
10.4
10.5

6,00
6,00

Es suprimeix l'epígraf 1.9
S'estableixen els epígrafs 10.4 i 10.5

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7, REGULADORA DE LA TAXA SOBRE PLAQUES, PATENTS I
DISTINTIUS

ARTICLE 5
1. El deute tributari serà el que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:
EPÍGRAF

CONCEPTE

a)
b)

Placa de numeració

13,80

Plaques de senyalització de gual o de reserva d'aparcament, no
subjectes a llicència d'obres per restitució de l'existent, o bé
duplicats de plaques.

27,60

c)

Targetes acreditatives de llicències de venda no sedentària,
ocupacions a la via pública, reserves d'estacionament,
autoritzacions per circular per les illes de vianants, llicències
d'auto-taxis i altres distintius que acreditin autoritzacions
diverses.
Placa per contenidors o sacs de runes o altres similars

d)

TARIFA (€)

2,90

1. Placa per soldar, unitat
2. Placa sense soldar, unitat

6,60
5,40

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

Concessió, expedició i registre de llicències
Ús i explotació de la llicència, per cada llicència i any
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86,10
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3.1
3.2
4
4.1
4.2
5

Llicència per conductor assalariat, per llicència
Substitució de vehicles, per llicència
Tramitació i subrogació de llicències
"Inter vivos"
"Mortis causa"

83,00
83,00
172,20
86,10

Llicència per a la prestació de serveis fora del terme municipal,
per cada llicència i any

8,60

ORDENANÇA NÚM. 9, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA RETIRADA DE VEHICLES,
CONTENIDORS O ALTRES BÉNS MOBLES DE LA VIA PÚBLICA
ARTICLE 2
Es modifica el tercer paràgraf d'aquest article, per clarificar el fet imposable.

També constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la realització de les activitats municipals consistents
en la retirada d’elements publicitaris i d’altres objectes instal·lats a la via pública, sense disposar
d’autorització o sense complir les condicions fixades en l’autorització, si n’hi ha.

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

CONCEPTE

1

Grua Municipal:

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

TARIFA (€)

93,00
103,00

1.1.2
Actuacions que acabin amb el trasllat del vehicle al Dipòsit
Municipal, però que compareix el titular del vehicle un cop
iniciades les maniobres de retirada:

2

3
4
4.1
4.2

de les 8 a les 20 hores

46,00

a partir de les 20 hores

52,00

Estada al Dipòsit Municipal de vehicles:
Primer dia o fracció

29,40

Altres dies, per dia o fracció

13,20

Col·locació i posterior retirada de paranys d'immobilització de
vehicles, per cada servei

46,00

Recollida de contenidors i altres béns mobles:
Recollida de contenidors, sacs de runa o altres béns mobles
amb camió cadena (1 hora):

71,60

Recollida de contenidors, sacs de runa o altres béns mobles
amb camió ganxo (1 hora)

95,80
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4.3
4.4
4.5
4.6

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

48,00

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

59,90

Estada al Dipòsit dels contenidors, sacs de runa o altres béns
mobles, per dia a partir de les 24 hores:
Retirada d'altres béns mobles amb personal i vehicles
municipals

12,00
53,50

ORDENANÇA NÚM. 10, REGULADORA DE LA TAXA PER LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES I ACTES COMPLEMENTARIS
ARTICLE 5
Les tarifes aplicables a cada tipus de llicència seran les següents:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
11

Obres majors (règim general), per m2
Obres majors provisionals, per m2
Obres majors en SNU, per m2
Parcel·lacions urbanístiques / Divisions horitzontals
Obres menors
Moviments de terres
Enderrocs
Comunicacions prèvies d'obres
Construcció, modificació, reforma o anul·lació de guals
Primera ocupació o utilització
Edificació de 1 habitatge
Edifici de 2 a 10 habitatges
Edifici de 10 a 25 habitatges
Edifici de més de 25 habitatges
Cates, cales, canalitzacions i similars a via pública

11.1
11.2
11.3

Escomeses, connexions al clavegueram i rases de fins a 25
metres lineals
Rases de més de 25 ml i fins a 200 ml
Rases de més de 200 ml

11.4

Estesa de cable per galeria subterrània existent o instal·lació en
façana

11.5
12
13

Meritaran el 50% de la tarifa 11.1, 11.2 o 11.3, en funció de la
seva longitud
Altres obres a la via pública (instal·lació de senyalització,
instal·lació o retirada de cabines telefòniques o d'altres tipus,
instal·lació o retirada d'hidrants, pals de fusta o suports d'altre
material, arquetes, sondatges i qualsevol altra obra a la via
pública
Pròrrogues de llicències
Modificacions de llicències, per m2

299,00
119,00
1,1429

14
15

Modificacions de llicències que no comportin actuacions sobre
superfície construïda
Canvis de titularitat

232,00
62,30

16

Tarifa mínima per llicències d'obres majors i modificacions de
llicències que comportin actuacions sobre superfície construïda.

359,00
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379,00
1.037,00
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17

Tarifa mínima, en cas de desistiment previ, denegació o no
admissió a tràmit

180,00

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA INTERVENCIÓ
ADMINISTRATIVA EN L’AUTORITZACIÓ, EXERCICI I FUNCIONAMENT D’ACTIVITATS DE
QUALSEVOL NATURALESA

ARTICLE 5
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 ambientals i llicències d'activitats
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

TARIFA (€)

1.115,00
1.495,00
1.855,00
2.400,00
2.750,00
3.110,00
5.150,00
8.980,00
13.165,00
1.560,00

La superfície destinada a aparcament al servei d'una activitat
principal acreditaran el 50% de la quota prevista en l'escala
anterior.

2

Les activitats ramaderes, agrícoles o rústiques en general
tributaran per les actuacions municipals el 10% de les tarifes
que resultin d'aplicar els paràmetres establerts en aquest
epígraf
Autorització ambiental i/o substantiva
Les activitats subjectes al règim d’autorització ambiental i/o
substantiva, tributaran per les actuacions municipals, el 50% de
les quotes previstes per a les llicències ambientals

3

Controls inicials i periòdics

3.1

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 .

3.2

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

3.3

Els controls periòdics de qualsevol activitat acreditaran una
quota del 25% de les previstes per a la primera instal·lació
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4

Revisions

4.1

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

4.2

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

5

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

6

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.

7

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

8

Modificacions

8.1

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.

8.2
8.3

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.
Altres modificacions

62,30

232,00

En aquest epígraf s’inclouen les instal·lacions de climatització i
ambientació musical d’activitats prèviament legalitzades,
sempre que aquestes instal·lacions no suposin un canvia d’ús
específic.
9

Activitats provisionals i/o temporals

9.1

Les obertures temporals per motiu de trasllat forçós per un
període màxim de 6 mesos no tributaran cap quota.

9.2

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

9.3

123,70

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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10

Comunicacions prèvies a l'inici d'activitats (inclou la tarifa
corresponent a la inspecció del funcionament de l’activitat)

10.1
10.1.1
10.1.1.1
10.1.1.2
10.1.1.3
10.1.1.4

Les tarifes s’aplicaran en funció del grup al qual pertanyi
l’activitat (segons s’especifica en l’annex d’aquesta ordenança) i
en funció de la superfície que n’ocupi.
Amb projecte tècnic
Grup A: Usos comercials, oficines i serveis hotelers
Fins a 400 m2:
De 401 a 1.300 m2
De 1.301 a 2.500 m2
Més de 2.500 m2

1.117,00
1.413,00
1.708,00
2.102,00

* Pels establiments comercials es computarà la superfície de
venda
10.1.2
10.1.2.1
10.1.2.2
10.1.2.3
10.1.2.4

Grup B: Usos de restauració i recreatius
Fins a 200 m2:
De 201 a 500 m2
De 501 a 1.000 m2
Més de 1.000 m2

1.444,00
1.837,00
2.231,00
2.756,00

10.1.3
10.1.3.1
10.1.3.2
10.1.3.3
10.1.3.4

Grup C: Usos industrials i anàlegs
Fins a 200 m2:
De 201 a 500 m2
De 501 a 1.000 m2
Més de 1.000 m2

1.179,00
1.492,00
1.808,00
2.226,00

10.1.4
10.1.4.1
10.1.4.2
10.1.4.3
10.1.4.4

Grup D: Usos d'aparcament
Fins a 200 m2:
De 201 a 500 m2
De 501 a 1.000 m2
Més de 1.000 m2

997,00
1.258,00
1.517,00
1.864,00

10.1.5
10.1.5.1
10.1.5.2
10.1.5.3
10.1.5.4

Grup E: Usos educatiu, esportiu, sanitari-assistencial,
cultural i associatiu
Fins a 200 m2:
De 201 a 500 m2
De 501 a 1.000 m2
Més de 1.000 m2

997,00
1.258,00
1.517,00
1.864,00

10.1.6
10.1.6.1
10.1.6.2
10.1.6.3
10.1.6.4

Grup F: Usos agrícola, ramader i forestal
Fins a 200 m2:
De 201 a 500 m2
De 501 a 1.000 m2
Més de 1.000 m2

772,00
964,00
1.157,00
1.413,00

10.1.7
10.1.7.1
10.1.7.2
10.1.7.3
10.1.7.4

Grup G: Ús de serveis funeraris
Fins a 200 m2:
De 201 a 500 m2
De 501 a 1.000 m2
Més de 1.000 m2

1.117,00
1.413,00
1.708,00
2.102,00

10.2

Sense projecte tècnic
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10.2.1
10.2.1.1
10.2.1.2
10.2.1.3
10.2.1.4

Grup A: Usos comercials, oficines i serveis hotelers
Fins a 400 m2:
De 401 a 1.300 m2
De 1.301 a 2.500 m2
Més de 2.500 m2

1.029,00
1.298,00
1.566,00
1.926,00

* Pels establiments comercials es computarà la superfície de
venda
10.2.2
10.2.2.1
10.2.2.2
10.2.2.3
10.2.2.4

Grup B: Usos de restauració i recreatius
Fins a 200 m2:
De 201 a 500 m2
De 501 a 1.000 m2
Més de 1.000 m2

1.320,00
1.677,00
2.033,00
2.509,00

10.2.3
10.2.3.1
10.2.3.2
10.2.3.3
10.2.3.4

Grup C: Usos industrials i anàlegs
Fins a 200 m2:
De 201 a 500 m2
De 501 a 1.000 m2
Més de 1.000 m2

1.056,00
1.332,00
1.609,00
1.978,00

10.2.4
10.2.4.1
10.2.4.2
10.2.4.3
10.2.4.4

Grup D: Usos d'aparcament
Fins a 200 m2:
De 201 a 500 m2
De 501 a 1.000 m2
Més de 1.000 m2

926,00
1.166,00
1.405,00
1.722,00

10.2.5
10.2.5.1
10.2.5.2
10.2.5.3
10.2.5.4

Grup E: Usos educatiu, esportiu, sanitari-assistencial,
cultural i associatiu
Fins a 200 m2:
De 201 a 500 m2
De 501 a 1.000 m2
Més de 1.000 m2

926,00
1.166,00
1.405,00
1.722,00

10.2.6
10.2.6.1
10.2.6.2
10.2.6.3
10.2.6.4

Grup F: Usos agrícola, ramader i forestal
Fins a 200 m2:
De 201 a 500 m2
De 501 a 1.000 m2
Més de 1.000 m2

719,00
896,00
1.072,00
1.307,00

10.2.7
10.2.7.1
10.2.7.2
10.2.7.3
10.2.7.4

Grup G: Ús de serveis funeraris
Fins a 200 m2:
De 201 a 500 m2
De 501 a 1.000 m2
Més de 1.000 m2

1.029,00
1.298,00
1.566,00
1.926,00

12

Actuacions d'interès públic en sòl no urbanitzable

323,10

La no admissió a tràmit de la sol·licitud, el desistiment de
l'interessat previ a la resolució, o la denegació de la sol·licitud,
acreditarà la quota tributària de

180,00

13
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
ARTICLE 4

Es modifica la lletra a) de l'apartat 3 d'aquest article, per delimitar els casos en què és aplicable la no
subjecció de la taxa, i passarà a tenir el redactat següent :
3. No s'acreditarà la Taxa per als immobles següents:
a) Els habitatges i locals de nova construcció, que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses de
promoció immobiliària, i no figurin entre els béns del seu immobilitzat, mentre pertanyin a la promotora
de l'edificació, siguin desocupats i no hagin estat donats d'alta per qualsevol dels serveis de
subministrament d'aigua, electricitat o gas.

La resta de l'article no es modifica.
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
1
1.1
1.2
1.3
3
4

CONCEPTE
Habitatges
Carrers 1a. categoria
Carrers 2a. categoria
Carrers 3a. categoria
Parades fixes de venda a la via pública
Locals susceptibles d’ésser ocupats per alguna activitat
mercantil, que estiguin tancats i desocupats tot l’any.

5

6

7

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 autoescoles,
amb un cens no superior a 50 alumnes/any; establiments
mercantils fins a 3 empleats situats en locals amb una superfície
cadastral inferior o igual a 8 m2, inclosa la superfície descoberta
afecta a l'activitat.
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 autoescoles, amb un cens de 51
a 100 alumnes/any.
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 autoescoles, amb un cens de 101 a 400
alumnes/any.
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TARIFA (€)
100,30
70,00
62,90
75,10

75,10

127,20

255,00

376,00
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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 autoescoles, amb un cens superior a 400
alumnes/any.

620,00

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.

998,00

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.

1861,00

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.

23,50

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

64,30
43,56

9

10

11

12
a)
b)

ARTICLE 10

Es modifica l'apartat 4, per introduir la documentació que cal presentar per justificar el compliment dels
requisits exigits en l'article 4, apartat 3, lletra a), i passarà a tenir el redactat següent:
4. Els subjectes passius de la Taxa hauran de presentar, dins del trenta primers dies del període
imposable, declaració tributària sobre:
a) Els habitatges i locals que compleixin els requisits de l'article 4, apartat 3, lletra a)
d'aquesta Ordenança.
A la declaració s’haurà d’acompanyar la documentació que
acrediti:
1. Que l’empresa es dedica a l’activitat de promoció immobiliària, mitjançant la
presentació dels estatuts de la societat o del rebut de l’impost sobre activitats
econòmiques, si la societat no hi està exempta.
2. Que l’immoble objecte de la bonificació no forma part de l’immobilitzat del
declarant, mitjançant certificat de l’administrador de la societat, o fotocòpia del darrer
balanç presentat davant l’AEAT, a efectes de l’impost sobre societats.
b) Qualsevol modificació en els elements tributaris i en les circumstàncies
determinants de l'epígraf i tarifa de la Taxa, respecte de la matrícula o padró fiscal de
l'exercici anterior.
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Les declaracions tributàries que es presentin fora del termini de trenta dies assenyalat, no produiran
efecte fins el dia primer de gener de l'any següent.
La resta de l'article no es modifica

ARTICLE 11

Es modifica aquest article, per incloure la possibilitat de satisfer la taxa anticipadament, gaudint d'un
descompte en l'import del rebut.

1. Els contribuents podran realitzar el pagament anticipat d’aquest impost i gaudiran d’una bonificació
del 3% de l’import avançat.
El procediment per a la realització d’aquest pagament avançat serà el següent:

a) Els contribuents que desitgin adherir-se a aquest sistema hauran d’autoritzar a l’Ajuntament el càrrec
en compte, durant els cinc primers dies del mes de març, bé a través del corresponent formulari que es
podrà trametre a l’Ajuntament ja sigui presencialment, o per fax ocorreu postal; o bé a través de la
carpeta ciutadana.

b) L’import a avançar serà el que correspongui a la previsió efectuada per aquest Ajuntament de l'import
a satisfer per a l'any en curs, al qual s’aplicarà la bonificació esmentada al punt a), per a cada finca per a
la qual es sol·liciti l’adhesió al sistema de pagament avançat.

c) L’autorització es podrà lliurar a l’Ajuntament fins al dia que cada any es fixi en el calendari del
contribuent.

d) L’Ajuntament efectuarà la regularització corresponent a la diferència entre l’import liquidat
corresponent al període impositiu actual (que ja tindrà en compte la bonificació) menys l’import avançat.
Si la diferència és positiva, carregarà en compte aquest import durant els cinc darrers dies del període
voluntari de cobrament i si és negativa farà la devolució corresponent d’ofici.

e) Si el contribuent retorna la quantitat carregada en compte o bé el càrrec no s’arriba a fer per motius
no imputables a l’Ajuntament, s’exigirà l’import de la bonificació practicada, sense més requisit que la
notificació a l’interessat.

f) L’adhesió a aquest sistema comporta que no es meritaran interessos de demora a favor de
l’Ajuntament o del contribuent.

2. Es podran sol·licitar fraccionaments o ajornaments dels deutes tributaris dins el període voluntari de
cobrament i sense l’exigència de l'interès de demora, sempre i quan el venciment de l'últim pagament es
produeixi dins l'any corrent. Reglamentàriament s’establiran les condicions de la dispensa de la garantia.

3. La gestió, recaptació i inspecció de les quotes d’aquesta taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei
General Tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen,
així com les disposicions dictades per aquest Ajuntament
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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
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
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

Traspàs dels drets de concessió sobre sepultures:
Nínxols unitaris :
Files primera i segona
Files tercera i quarta
Files cinquena i sisena
Nínxols dobles:
Files primera i segona
Files segona i tercera
D'altres sepultures
Urnes cineràries
Primera i segona filera
Tercera i quarta fileres (4a filera per a Sant Ferran B)
Conducció i trasllat de restes mortals
Tancament de sepultures:
Nínxols
De nínxols unitaris
De nínxols dobles
D'altres sepultures
D’urnes cineràries
Sepultures del cementiri musulmà

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

5
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

TARIFA (€)

24,60
19,80
16,40
48,70
44,30
145,80
23,00
18,60
51,50

22,70
45,70
55,50
13,00
55,50

Col·locar làpida de marbre o, en cas d’hipogeus, capelles o
panteó, col·locar llosa
De nínxols unitaris
De nínxols dobles
Hipogeus, capelles i panteons amb llosa
Panteons, per nínxol
Columbaris
Urnes cineràries

25,00
48,80
48,80
25,00
48,80
13,00

Sepultures del cementiri musulmà (només per la col·locació
inicial o per la substitució)
Inscripcions, per cada una
Decoració de sepultures
Reducció de restes i neteja general de sepultures

25,00
9,95
90,10
29,50

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
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24,50
48,80
13,00
24,50
48,80
13,00
40

9
10
10.1
10.2
11
11.1
11.1.1
11.1.2

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
Conducció /Trasllat de cadàvers o restes mortals:

10,05

43,30
11,90

Entrada de cadàvers o restes mortals amb origen a altres
localitats o cementiris
Entrada de cadàver o restes mortals

61,60

Entrada de cendres, preu per un cadàver o restes

35,40

11.2
Sortida de cadàvers o restes mortals amb destinació a altres
localitats o cementiris
11.2.1
11.2.2
11.3
11.3.1
11.4
11.5
12
12.1

Sortida de cadàvers o restes mortals

61,60

Sortida de cendres, preu per un cadàver o restes
Entrada de cadàvers o restes mortals amb origen al propi
municipi

35,40

Entrada de cendres, preu per cadàver o restes

35,40

Embalsamar cadàvers

124,10

Tècniques de conservació

63,00

Drets d'enterrament:
Enterraments ordinaris

80,90

12.2

Enterraments altres sepultures

170,30

12.3

Enterrament religió islàmica

170,30

13
13.1

D'altres serveis:
Expedició de títols de concessió de drets funeraris, per cada
títol
Tramitació d'expedients de canvis de titularitat de sepultures, i
duplicats de títols de dret funerari, amb publicació d'anuncis
oficials, per sepultura

28,70

Inscripcions en la pàgina d'observacions o pàgines de
beneficiaris, designats amb caràcter voluntari, dels títols de
concessió de drets funeraris, per cada una

30,80

13.2

8,40

13.3

ORDENANÇA FISCAL
ECONÒMIQUES

NÚM.

15,

REGULADORA

DE

L'IMPOST

SOBRE

ACTIVITATS

ARTICLE 5-BIS
S'afegeix un apartat 2 a aquest article, ja que s'estableix una nova bonificació potestativa, amb el
redactat següent:
Sobre la quota de l'impost s'aplicaran les bonificacions següents:
1.

Una bonificació del 95% de la quota corresponent per a les cooperatives, així com
per les unions, federacions i confederacions d'aquelles, i per les societats agràries de
transformació, tal i com preveu la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim
fiscal de les cooperatives.
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2.

Una bonificació de fins al 10% de la quota corresponent per als subjectes passius
que tributin per quota municipal i que estableixin un pla de transport per als seus
treballadors que tingui per objecte reduir el consum d'energia i les emissions
causades pel desplaçament al lloc de treball i fomentar l'ocupació dels mitjans de
transport més eficients, com el transport col·lectiu o el compartit.

Aquesta bonificació tindrà un import màxim corresponent al 50% del cost del pla de
transport anual de l'exercici precedent.
Per tal de tenir dret a aquesta bonificació, el subjecte passiu haurà de presentar, dins
del mes de gener de cada any, la sol·licitud corresponent, a la qual s’hi adjuntarà la
documentació relativa al pla de transport instaurat i al seu cost, en relació a l’exercici
precedent. El servei corresponent emetrà informe sobre el compliment dels requisits
que donen dret a la bonificació.

La bonificació s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, si escau, la bonificació
establerta a l'apartat 1 d'aquest article.

ARTICLE 10
Es modifica l'apartat 1 d'aquest article
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 de situació
Primera
Segona
Tercera

2,73
2,37
2,20

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

ARTICLE 16

Es modifica aquest article, per incloure la possibilitat de satisfer la taxa anticipadament, gaudint d'un
descompte en l'import del rebut.

1. Els contribuents podran realitzar el pagament anticipat d’aquest impost i gaudiran d’una bonificació
del 3% de l’import avançat.
El procediment per a la realització d’aquest pagament avançat serà el següent:

a) Els contribuents que desitgin adherir-se a aquest sistema hauran d’autoritzar a l’Ajuntament el càrrec
en compte, durant els cinc primers dies del mes de març, bé a través del corresponent formulari que es
podrà trametre a l’Ajuntament ja sigui presencialment, o per fax ocorreu postal; o bé a través de la
carpeta ciutadana.
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b) L’import a avançar serà el que correspongui a la previsió efectuada per aquest Ajuntament de l'import
a satisfer per a l'any en curs, al qual s’aplicarà la bonificació esmentada al punt a), per a cada finca per a
la qual es sol·liciti l’adhesió al sistema de pagament avançat.

c) L’autorització es podrà lliurar a l’Ajuntament fins al dia que cada any es fixi en el calendari del
contribuent.

d) L’Ajuntament efectuarà la regularització corresponent a la diferència entre l’import liquidat
corresponent al període impositiu actual (que ja tindrà en compte la bonificació) menys l’import avançat.
Si la diferència és positiva, carregarà en compte aquest import durant els cinc darrers dies del període
voluntari de cobrament i si és negativa farà la devolució corresponent d’ofici.

e) Si el contribuent retorna la quantitat carregada en compte o bé el càrrec no s’arriba a fer per motius
no imputables a l’Ajuntament, s’exigirà l’import de la bonificació practicada, sense més requisit que la
notificació a l’interessat.

f) L’adhesió a aquest sistema comporta que no es meritaran interessos de demora a favor de
l’Ajuntament o del contribuent.

2. Es podran sol·licitar fraccionaments o ajornaments dels deutes tributaris dins el període voluntari de
cobrament i sense l’exigència de l'interès de demora, sempre i quan el venciment de l'últim pagament es
produeixi dins l'any corrent. Reglamentàriament s’establiran les condicions de la dispensa de la garantia.

3. La gestió, recaptació i inspecció de les quotes d’aquesta taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei
General Tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen,
així com les disposicions dictades per aquest Ajuntament

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

ARTICLE 5
La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1

Mercats de la Plaça Infants/Europa, Carme, Major i
Puigmercadal
S'exigirà una quota fixa i una quota variable, per cada parada i
any
Quota fixa, per cada parada i any
Quota variable, per cada parada, metre lineal o fracció, i any
Per cada parada fixa de venda de fruites, verdures i similars
Per cada parada fixa de planter

1.1
1.2
1.2.1
1.2.2.
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TARIFA (€)

100,00
43,60
43,60
43

3

3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

4

4.1
4.1.a)

4.1.b)
4.1.c)

4.2

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

5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.5.1
5.2.5.2
5.2.5.3
6
7

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 (llevat de les
parades instal·lades amb motiu de les festes de Sant Jordi i
Santa Llúcia, que no acreditaran cap tarifa), per dia:
Quota fixa
A més, per ml o fracció
A més, per m2 o fracció (aplicable a les atraccions de fira)

7,90
0,54
0,44

Circs i altres instal·lacions desmuntables als quals es celebrin
espectacles o representacions en qualsevol moment de l'any,
fins a 4.000 m2 de superfície, per dia

109,20

Circs i altres instal·lacions desmuntables als quals es celebrin
espectacles o representacions, en qualsevol moment de l'any,
de superfície superior als 4.000 m2, per dia

136,30

Quioscs, parades i altres instal·lacions desmuntables que no
siguin objecte de concessió administrativa per no suposar
alteració o transformació del domini públic.
Destinats a la venda de productes i articles de qualsevol tipus,
per ml o fracció de longitud ocupada i dia:
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)

6,24

Carrers de 1ra categoria (segons classificació fiscal de carrers
per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic)
Carrers de 2na i 3ra Categoria (segons classificació fiscal
carrers per utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic)
Destinats a la venda de loteries, jocs d'atzar, així com els
productes de les anomenades "castanyeres", per ml o fracció de
longitud ocupada al dia:
Carrers de categoria especial
Carrers de 1a categoria
Carrers de 2a i 3a categoria
Tarifa mínima per cada aprofitament autoritzat

4,69

2,37

0,47
0,32
0,25
23,50

Parades, instal·lacions desmuntables o camions-tenda, situats
en mercats de venda no sedentària, regulats pel decret
legislatiu 1/1993, de 9 de març, i RD 199/2010
S'exigirà una quota fixa i una quota variable, per cada parada i
any
Quota fixa, per cada parada i any
Quota variable, per cada parada, metre lineal o fracció, i any
Mercat de la Font dels Capellans
Mercat de la Barriada Mión
Mercat de la Barriada Pare Ignasi Puig
Mercat de l Plaç de les Oques
Altres mercats de venda no sedentària
Carrers de categoria especial (segons relació de l'epígraf 4.1.a)
Carrers de primera categoria
Carrers de segona i tercera categoria
Rodatge i filmacions cinematogràfic, per dia

51,00
38,30
25,50
317,00

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

317,00
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8

8.a)
8.b)
9

10

Exhibició, distribució o difusió, per qualsevol mitjà, de publicitat
de tot tipus (amb vehicles de motor, vehicles sense motor o
similars, mitjançant persones com a suport material del
missatge o instrument d'atenció, mitjançant persones sense
necessitat de què siguin el suport material, etc), per dia
Mitjançant vehicles de qualsevol tipus, per vehicle
Mitjançant persones, en qualsevol supòsit, per persona

94,30
9,20

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

5,05

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

44,10

11

12

12.1
12.1.1
12.1.2
12.1.3
12.2
12.2.1
12.2.2
12.2.3
13

13.1
13.1.1
13.1.2
13.1.3
13.2
13.2.1
13.2.2
13.2.3

Utilització privativa del domini públic mitjançant caixes, fruita,
flors, revistes i altres elements destinats a la venda, i situats a la
via pública, encara que siguin adossats a la façana de
l’establiment de què es tracti
Carrers de primera categoria
Per m2 o fracció i any
Per m2 o fracció i mes
Per m2 o fracció i dia
Carrers de segona i tercera categoria
Per m2 o fracció i any
Per m2 o fracció i mes
Per m2 o fracció i dia

100,70
16,80
0,93
75,50
12,60
0,70

Utilització privativa del domini públic amb elements no
especificats als epígrafs anteriors
No estaran subjectes a aquesta tarifa els elements considerats
ornamentals
Carrers de primera categoria
Per m2 o fracció i any
Per m2 o fracció i mes
Per m2 o fracció i dia
Carrers de segona i tercera categoria
Per m2 o fracció i any
Per m2 o fracció i mes
Per m2 o fracció i dia
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

50,40
8,40
0,47
37,70
6,30
0,35

785,00

S'estableixen les noves tarifes 1.1 i 5.1
Es reordenen els epígrafs 1 i 5
S'introdueix la tarifa diària en els epígrafs 12 i 13
ARTICLE 11
Es modifica l'apartat 2 d'aquest article, el qual quedarà redactat de la manera següent:
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2.

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

785,00 €

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 4

Es modifica l’apartat 2 d’aquest article, per tal de modificar el percentatge de reducció aplicable a les
ocupacions del domini públic al Centre Històric:

2. En els casos d’utilitzacions privatives o aprofitaments especials del domini públic municipal produïdes
amb motiu d’obres de rehabilitació en el sector del Centre Històric, Escodines i Vic-Remei, delimitat al
plànol annex a aquesta ordenança, s’aplicarà una reducció del 50% sobre les tarifes generals previstes
als epígrafs que siguin d’aplicació.

Aquesta reducció s’incrementarà fins al 95% en els casos en què les utilitzacions privatives o
aprofitaments especials del domini públic municipal es produeixin amb motiu d’obres de rehabilitació o
de reformes de locals per a activitats econòmiques, al sector del Centre Històric, Escodines i Vic-Remei,
delimitat al plànol annex a aquesta ordenança.

Es suprimeixen els apartats 3 i 4 d'aquest article, i l'anterior apartat 5 passa a ser el nou apartat 3.

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

CONCEPTE

1
1.1
1.1.1

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

TARIFA (€)

bastides

o
5,055188

Aquesta tarifa s'aplicarà en aquells casos en què l'ocupació
romangui per un període superior a 18 dies.
1.1.2

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

bastides

o
0,280844

1.2
Amb runes, terres, sorra, llenya, materials d’obra, palets, eines
o qualsevol element d’obra, es trobin encerclats o dispersos al
0,399316
domini públic, per m2 de superfície ocupada o fracció i dia
1.3
Amb puntals, cavallets o altres elements que es facin servir de
suport per calçar edificis
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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.
16,864781

1.3.2

Aquesta tarifa s'aplicarà en aquells casos en què l'ocupació
romangui per un període superior a 18 dies.
Ocupació del domini públic amb puntals, cavallets o altres
elements que es facin servir de suport per calçar edificis, per
cada element i dia
0,936932

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
6,754410
Aquesta tarifa s'aplicarà en aquells casos en què l'ocupació
romangui per un període superior a 18 dies.
1.4.2
Ocupació del domini públic amb grues d’obres o instal·lacions
semblants, per m2 o fracció al dia
0,375245
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

1.5.1.1
1.5.1.2
1.5.1.3
1.5.2

1.5.2.1
1.5.2.2
1.5.2.3
1.5.3
1.5.4

Aquesta tarifa s'aplicarà en aquells casos en què l'ocupació
romangui per un període superior a 10 dies.
Carrers de primera categoria
89,50
Carrers de segona categoria
71,50
Carrers de tercera categoria
60,00
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
Carrers de primera categoria
8,95
Carrers de segona categoria
7,15
Carrers de tercera categoria
6,00
Ocupació del domini públic amb contenidors no metàl·lics d’un
1,85
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
900,00

1.6

1.6.1.
1.6.2
1.6.3

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
Carrers de primera categoria
13,296414
Carrers de segona categoria
11,087425
Carrers de tercera categoria
8,835957
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1.7

1.8

2

Ocupació del domini públic amb qualsevol altre material no
inclòs a la resta d’epígrafs, per m2 de superfície ocupada o
0,280369
fracció i dia
Aprofitament especial o utilització privativa del domini públic per
qualsevol mitjà quan s’ocupin places d’aparcament regulat en
superfície sota temps limitat mitjançant zona blava, per plaça
ocupada i dia (llevat que sigui d'aplicació l'epígraf 1.5)
6,15
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
20,20

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.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA

Es modifica aquesta disposició, ja que s'han suprimit els articles a què fa referència, i cal adaptar
novament el període transitori d'aplicació de les exempcions previstes fins al moment.

Amb efectes exclusius per a l'exercici 2013, els apartats 3 i 4 de l'article 4 suprimits amb efectes a partir
del dia 1 de gener de 2013, seran d’aplicació a les construccions instal·lacions i obres per a les quals
s'hagi concedit la llicència d'obres i s'hagi acreditat l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
amb anterioritat a 1 de gener de 2013, i totes les ocupacions del domini públic que se'n derivin gaudiran
de les reduccions que s'hi preveien.

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 EDIFICIS I SOLARS I LES
RESERVES PER APARCAMENT EXCLUSIU, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE
TOTA MENA.

ARTICLE 2
Es modifica la lletra a) d'aquest article, per clarificar el fet imposable de la taxa.
Guals i reserves d'espai a la via pública per entrada i sortida de vehicles en edificis, terrenys o
passatges particulars. Igualment, constitueixen el fet imposable de la taxa els aprofitaments especials
del domini públic per entrada i sortida de vehicles els casos en què no existeix vorera, no existeix placa
de gual, existeix prohibició d'aparcament al carrer i qualsevol altre cas d'aprofitament especial del domini
públic, sempre que derivi de l'entrada i sortida de vehicles en edificis, terrenys, passatges particulars i
similars.
La lletra b) no es modifica
ARTICLE 4

Es modifica l’apartat 2 d’aquest article, per tal de modificar el percentatge de reducció aplicable a les
ocupacions del domini públic al Centre Històric:
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2. En els casos d’utilitzacions privatives o aprofitaments especials del domini públic municipal produïdes
amb motiu d’obres de rehabilitació en el sector del Centre Històric, Escodines i Vic-Remei, delimitat al
plànol annex a aquesta ordenança, s’aplicarà una reducció del 50% sobre les tarifes generals previstes
als epígrafs que siguin d’aplicació.

Aquesta reducció s’incrementarà fins al 95% en els casos en què les utilitzacions privatives o
aprofitaments especials del domini públic municipal es produeixin amb motiu d’obres de rehabilitació o
de reformes de locals per a activitats econòmiques, al sector del Centre Històric, Escodines i Vic-Remei,
delimitat al plànol annex a aquesta ordenança.

Es suprimeixen els apartats 3 i 4 d'aquest article, i l'anterior apartat 5 passa a ser el nou apartat 3.

ARTICLE 5
La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF

CONCEPTE

TARIFA (€)

1
Guals i reserves d'espai a la via pública per entrada i sortida de
vehicles dels edificis i terrenys.
1.1
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

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

51,90
44,00
36,40

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

32,20
27,40
22,70

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

24,10
20,60
17,00

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:
Capacitat
fins a 10 vehicles
d'11 a 25 vehicles
de 26 a 50 vehicles
de 51 a 75 vehicles
de 76 a 100 vehicles
de més de 100 vehicles
Tarifa mínima a aplicar per cada plaça d'aparcament

1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,50
8,40
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2

Per cada metre lineal o fracció de calçada afectada per reserves
d’espai en la via pública per càrrega o descàrrega de
mercaderies; com a principi o final de línia de serveis regulars
interurbans de transport col·lectiu de viatgers, serveis
discrecionals d’excursions i d’agències de turisme o similars, i
els aparcaments concedits a hotels i entitats, per any:
2.1
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

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

227,70
189,60
151,40
133,40
114,50
94,10
72,00
61,30
50,70

La reserva d'aparcament per càrrega i descàrrega davant
d'obres de construcció, reforma o enderrocament d'immobles,
satisfarà la tarifa corresponent a l'epígraf 2 per cada metre lineal
o fracció de calçada afectada, dividida per mesos.
4

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

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

3,483406
2,846197
2,463874

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:
Fins a 2 hores
De més de 2 a 4 hores
De més de 4 a 8 hores
Més de 8 hores

0,25
0,50
0,75
1,00

Aprofitament especial o utilització privativa del domini públic
quan s’ocupin places d’aparcament regulat en superfície sota
temps limitat mitjançant zona blava, per plaça ocupada i dia

6,15

Tarifa mínima a aplicar per cada acte o autorització de reserva
d'aparcament

21,80

6

7

ARTICLE 14
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S'afegeix un nou apartat 7, per incloure la possibilitat de satisfer la taxa anticipadament, gaudint d'un
descompte en l'import del rebut.

1. Els contribuents podran realitzar el pagament anticipat d’aquest impost i gaudiran d’una bonificació
del 3% de l’import avançat.
El procediment per a la realització d’aquest pagament avançat serà el següent:

a) Els contribuents que desitgin adherir-se a aquest sistema hauran d’autoritzar a l’Ajuntament el càrrec
en compte, durant els cinc primers dies del mes de març, bé a través del corresponent formulari que es
podrà trametre a l’Ajuntament ja sigui presencialment, o per fax ocorreu postal; o bé a través de la
carpeta ciutadana.

b) L’import a avançar serà el que correspongui a la previsió efectuada per aquest Ajuntament de l'import
a satisfer per a l'any en curs, al qual s’aplicarà la bonificació esmentada al punt a), per a cada finca per a
la qual es sol·liciti l’adhesió al sistema de pagament avançat.

c) L’autorització es podrà lliurar a l’Ajuntament fins al dia que cada any es fixi en el calendari del
contribuent.

d) L’Ajuntament efectuarà la regularització corresponent a la diferència entre l’import liquidat
corresponent al període impositiu actual (que ja tindrà en compte la bonificació) menys l’import avançat.
Si la diferència és positiva, carregarà en compte aquest import durant els cinc darrers dies del període
voluntari de cobrament i si és negativa farà la devolució corresponent d’ofici.

e) Si el contribuent retorna la quantitat carregada en compte o bé el càrrec no s’arriba a fer per motius
no imputables a l’Ajuntament, s’exigirà l’import de la bonificació practicada, sense més requisit que la
notificació a l’interessat.

f) L’adhesió a aquest sistema comporta que no es meritaran interessos de demora a favor de
l’Ajuntament o del contribuent.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA
Es modifica aquesta disposició, ja que s'han suprimit els articles a què fa referència, i cal adaptar
novament el període transitori d'aplicació de les exempcions previstes fins al moment.

Amb efectes exclusius per a l'exercici 2013, els apartats 3 i 4 de l'article 4 suprimits amb efectes a partir
del dia 1 de gener de 2013, seran d’aplicació a les construccions instal·lacions i obres per a les quals
s'hagi concedit la llicència d'obres i s'hagi acreditat l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
amb anterioritat a 1 de gener de 2013, i totes les ocupacions del domini públic que se'n derivin gaudiran
de les reduccions que s'hi preveien.

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
Acta de la sessió plenària núm. 11 de 18 d’octubre de 2012

51

La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1
1.a)
1.b)

Aprofitaments autoritzats per dies o actes determinats, per dia:
Per metre quadrat de superfície d'ocupació autoritzada
De l'1 d'abril al 30 de setembre
De l'1 d'octubre al 31 de desembre, i de l'1 de gener al 31 de
març
Aprofitaments autoritzats per temporada, per mes:
De l'1 d'abril al 30 de setembre
De l'1 d'octubre al 31 de desembre, i de l'1 de gener al 31 de
març

2
2.a)
2.b)

TARIFA (€)

0,63
0,50
3,08
2,46

4
5

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

Tarifa mínima que s'ha d'aplicar per cada acte d'ocupació del
domini públic municipal
A les anteriors tarifes seran d'aplicació els següents coeficients
correctors en funció de la via pública on tinguin lloc
l'aprofitament:
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)

20,30

1,60
1,40
1,30

Es modifica el paràmetre de tarificació dels epígrafs 1 i 2
Es suprimeix l'epígraf 3

ARTICLE 10

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:
1
2
3
4
5

Fins a 5 taules
De 6 a 15 taules
Més de 15 taules
Parasol, per unitat
Paravent, per unitat

71,80
107,80
179,60
235,00
60,00

S'introdueixen les fiances números 4 i 5
Apartats 2, 3, 4 i 5 sense modificació
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVATS DE LA INSTAL·LACIÓ
DE PORTADES, APARADORS, VITRINES, MARQUESINES, VELES, PUBLICITAT I D’ALTRES
ELEMENTS SIMILARS, REFERENTS A ESTABLIMENTS O ACTIVITATS COMERCIALS,
INDUSTRIALS, PROFESSIONALS O DE SERVEIS
ARTICLE 5
La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF

CONCEPTE

TARIFA (€)

1
Veles, paravents, tendals, parasols, marquesines i altres
instal·lacions semblants que no tinguin la consideració de
construccions de naturalesa urbana als efectes de l'Impost
sobre Béns Immobles.
1.1

1.2
3

Per m2 o fracció de sòl o volada del domini públic objecte
d'aprofitament i any
Tarifa mínima, per cada element i any

3,2285
12,90

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

24,9786

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

0,6032

4

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
6

Per metre quadrat o fracció de sòl o volada del domini públic
objecte d'aprofitament i any
Tarifa mínima per cada element i any
Pancartes situades a la via pública per cada pancarta i dia:

12,90
32,50
6,00

Es suprimeix l'epígraf 2

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 2
S'afegeix una lletra h)
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h) Caixers automàtics

ARTICLE 5
La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF
1
2
3

4
5
6
7
8

8.a
8.b
8.c
9

CONCEPTE

TARIFA (€)

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

0,509766

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

0,603222

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
Aparells de subministrament de gasolina, per unitat i any

5,055188
213,00

Màquines recreatives infantils i d'altres de venda automàtica
accionats per monedes, per cada màquina instal·lada i any
Caixes de ventilació de cambres subterrànies, per unitat a l'any
Cambres i corredors subterranis. per m3. a l'any

50,00
101,00
5,182629

Instal·lacions elèctriques, de gas, telecomunicacions i altres
similars, situades en sòl o en la volada del domini públic
municipal:
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.
Carrers de 1a. categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria
Caixers automàtics en línia de façana, per unitat i any

67,10
34,10
13,60
300,00

S'afegeix l'epígraf 9

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE
TERRENYS I SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

ARTICLE 5
La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF

CONCEPTE

TARIFA (€)

1
Concessió del domini de terrenys del Cementiri Municipal per a
la construcció de sepultures, per pam quadrat
2

2.1
2.1.1

12,781036

Utilització de nínxols en règim de concessió administrativa, per
un termini de 5 anys, per cada període anual o fracció:
Seccions Verge de l'Alba
Nínxols de cantonada
Acta de la sessió plenària núm. 11 de 18 d’octubre de 2012

54

2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.1.4
2.1.1.5
2.1.1.6

Dobles, filera 1ª, núm., 501, 502,
Filera 1a, núm. 725, 726, 995 i 996
Filera 2a, núm. 727, 728, 997 i 998
Filera 3a, núm. 503, 504, 719, 720,
Filera 4a, núm. 505, 506, 721, 722,
Filera 5a, núm. 507, 508, 723, 724,

2.1.2.
2.1.2.1

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

317,00
162,00
160,00

Filera 3a, núm.527, 528, 535, 536, 687, 688, 695, 696,
759, 760, 769, 770, 959, 960, 969 i 970

139,00

Filera 4a, núm.529, 530, 537, 538, 689, 690, 697, 698,
761, 762, 771, 772, 961, 962, 971 i 972

80,10

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

48,60

2.1.2.2.
2.1.2.3
2.1.2.4

717 i 718

729, 730, 999 i 1000
731, 732, 1001 i 1002
733, 734, 1003 i 1004

352,00
179,00
173,00
153,00
88,50
53,20

2.1.2.5
2.1.2.6

2.1.3.
2.1.3.1
2.1.3.2.
2.1.3.3
2.1.3.4
2.1.3.5
2.1.3.6

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

296,00
147,00
144,00
126,70
73,40
44,00

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

Secció Verge de Montserrat A i 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

208,00
188,00
156,00
135,20
103,60

2.3
2.3.1
2.3.1.1
2.3.1.2
2.3.1.3
2.3.2
2.3.2.1
2.3.2.2
2.3.2.3

Urnes cineràries
Secció Verge de Montserrat B
De primera filera
De segona filera
De tercera filera
Secció Sant Ferran B
De primera filera
De segona i tercera filera
De quarta 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

128,10
142,00
106,20
92,60
71,00

2.5
2.5.1
2.5.2

Secció Verge de Núria
Nínxols de primera filera
Nínxols de segona filera

129,60
115,80
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2.5.3
2.5.4
2.5.5

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

95,30
83,60
64,40

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

83,60
121,20
105,10
63,10
36,40
20,80

2.7

2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.7.5
2.7.6

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)
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
2.8.4
2.8.5

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

162,00
146,00
121,20
105,10
81,20

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

137,90
124,10
103,50
89,60
69,00

2.10

Altres nínxols

2.11

Sepultures Cementiri islàmic

31,40
30,60
29,70
29,00
27,60
26,80

34,60

2.11.1
Sepultures Cementiri Islàmic per un difunt,
anys, per any

concessió a 5
127,00

3
Utilització de nínxols i urnes cineràries en règim de concessió
administrativa, per un termini de 25 anys
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.2

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
Secció Verge de l'Alba
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3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.1.4

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
504,

719,

720,

4.387,00
2.215,00
2.172,00

Filera 3a simples,
999 i 1000

núm. 503,

729,

730,

Filera 4a simples,
1001 i 1002

núm. 505, 506, 721, 722, 731, 732,

Filera 5a simples,
1003 i 1004

núm.507,

1.892,00

3.2.1.5

3.2.1.6

3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2

1.108,00
508,

723,

724,

733,

734,
660,00

Nínxols de columna:
Dobles, filera 1a,
693 i 694

núm.525, 526, 533, 534, 685, 686,
4.005,00

Filera 1a simples,
965 i 966

núm. 755,

Filera 2a simples,
967, 968

núm. 757,

756,

765,

766,

955,

956,
2.003,00

3.2.2.3
758,

767,

768,

957,

958,
1.977,00

3.2.2.4
Filera 3a simples, núm. 527, 528, 535, 536, 687, 688,
695, 696, 759, 760, 769, 770, 959, 960, 969 i 970

1.713,00

Filera 4a simples, núm. 529, 530, 537, 538, 689, 690,
697, 698, 761, 762, 771, 772, 961, 962, 971 i 972

997,00

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

606,00

3.2.2.5
3.2.2.6

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

3.665,00
1.832,00
1.805,00
1.560,00
912,00
544,00

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)

2.598,00
2.322,00
1.938,00
1.681,00
1.296,00

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

1.603,00
1.438,00
1.201,00
1.039,00
804,00

3.5
3.5.1
3.5.2

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

1.044,00
940,00
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3.5.3

De tercera filera

3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5
3.7

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

782,00

1.598,00
1.782,00
1.334,00
1.158,00
893,00

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

Sant Lluís,

Sant
442,00

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

2.412,00
1.827,00
1.522,00
1.319,00
1.014,00

3.9
3.9.1
3.9.2
3.9.3
3.9.4
3.9.5

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

2.066,00
1.859,00
1.549,00
1.343,00
1.034,00

3.10
3.10.1

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,
Ferran

3.10.7.1

Seccions S. Enric,
nínxols unitaris

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

3.10.7.2

3.10.8
3.10.8.1
3.10.8.1.1
3.10.8.1.2

S. Miquel,

S. Joaquim,

658,00
700,00
718,00
718,00
718,00
718,00
718,00
718,00
718,00
718,00
718,00
Sant

S. Ferran,

Seccions S. Enric,
S. Miquel,
S. Joaquim,
S. Ferran,
nínxols dobles
Seccions Santa Rosa,
Verge de Montserrat,
Sant Jordi,
Santa Eulàlia, Verge de l’Alba, Santa Teresa, Verge de la
Mercè
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
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3.10.8.2
3.10.8.2.1
3.10.8.2.2

Secció Santa Rosa (entre els núm. 329-1015)
Secció Santa Rosa (entre els núm. 329-1015),
Secció Santa Rosa (entre els núm. 329-1015),

3.10.8.3

Seccions Verge de Montserrat (entre els núm. 1-95),
Jordi, Santa Eulàlia
Secs. V. de Montserrat (entre els núm. 1-95),
Eulàlia, nínxols unitaris

S. Jordi,

3.10.8.3.1

Secs. V. de Montserrat (entre els núm. 1-95),
Eulàlia, nínxols dobles

S. Jordi,

3.10.8.3.2
3.10.8.4

Seccions Verge de l’Alba (entre els núm. 1-488),
Teresa, Verge de la Mercè
Sec. V. de l’Alba (entre els núm. 1-488),
Mercè, nínxols unitaris

Esterasa,

3.10.8.4.1

Sec. V. de l’Alba (entre els núm. 1-488),
Mercè, nínxols dobles

Esterasa,

3.10.8.4.2

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
3.10.9.2

3.10.9.3
3.11
3.11.1

nínxols unitaris
nínxols dobles

718,00
1.437,00

Sant

S.
718,00
S.
1.437,00

Santa
V. de la
718,00
V. de la

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))

1.437,00

718,00
718,00

442,00

Sepultures Cementiri Islàmic
Sepultures Cementiri Islàmic per un difunt, concessió a 25 anys

1.589,00

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

ARTICLE 2

Es modifica aquest article, per encabir nous espais municipals no especificats a la relació
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'aprofitament especial o utilització privativa del domini públic
municipal derivat de la utilització dels equipaments i instal·lacions municipals que es relacionen
a) Pavellons PAV-3
b) Sales esportives
c) Pavelló Nou Congost
d) Camps poliesportius de terra
e) Centre Cívics Municipals i Casal de les Escodines
f) Auditori del Conservatori Municipal de Música
g) Sala Polivalent del Casal de joves la Kampana
h) Estadi de futbol del Congost, inclosa la sala de reunions
i) Estadi d'atletisme del Congost
j) Pistes poliesportives
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k) Sales del Centre Cultural del Casino
l) Entarimats
ll) Viver d'empreses
m) Sala de Plens o altres espais municipals, per a la celebració de casaments civils
n) Espais del carrer del Balç
o) Claustre del museu municipal
I qualsevol altre instal·lació municipal no relacionada expressament

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

CONCEPTE

TARIFA (€)

1
1.1

Pavellons PAV-3
Ús esportiu

1.1.1

Tarifa normal de tot el PAV-3, per hora

46,00

1.1.2

Tarifa normal d'1/3 de pista per hora i equip

18,00

1.1.3

Tarifa especial

GRATUÏT

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 grups d'alumnes de centres educatius en hores
lectives
d) Utilització per activitats esportives extraescolars d'AMPES i
escoles
e) Utilització per esdeveniments i/o entrenaments esportius
extraordinaris

2
2.1

f) Utilització per entrenaments especials (grups tecnificació
esportiva)
g) Utilització per gent gran, disminuïts i grups d'integració social
Ús no esportiu
Tarifa normal , per hora
Tarifa especial:
GRATUÏT
a) Activitats benèfiques i socials sense ànim de lucre
b) Activitats amb conveni amb l'Ajuntament de Manresa
c) Activitats formatives i de lleure no lucratives.
d) Activitats culturals sense cobrament d'entrada
SALES ESPORTIVES
Sales de gimnàstica, judo i polivalents

2.1.1

Tarifa normal. Per a activitats dirigides de grups de menors de
18 anys (per hora o fracció)

2.1.2
2.1.3

Per equips o grups majors de 18 anys i/o competicions amb
entrada de pagament
Tarifa especial
GRATUÏT

1.2
1.2.1
1.2.2

72,00

10,00
15,00

a) Utilització per entitats amb conveni amb l'Ajuntament
b) Utilització per grups d'alumnes de centres educatius en hores
lectives
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c) Utilització per activitats esportives extraescolars d'AMPES i
escoles

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

d) Utilització per esdeveniments i/o entrenaments esportius
extraordinaris
e) Utilització per entrenaments especials (grups tecnificació
esportiva)
f) Utilització per gent gran, disminuïts i grups d'integració social
Sala de musculació
Entrada individual a la sala de musculació
Entrada de grup i/o equips inferiors (fins a18 anys)
Entrada de grup i/o equip sènior
Tarifa especial
GRATUÏT
a) Utilització per entitats amb conveni amb l'Ajuntament

3,00
8,00
15,00

b) Utilització per grups d'alumnes de centres educatius en hores
lectives
c) Utilització per activitats esportives extraescolars d'AMPES i
escoles
d) Utilització per esdeveniments i/o entrenaments esportius
extraordinaris
e) Utilització per entrenaments especials (grups tecnificació
esportiva)
f) Utilització per gent gran, disminuïts i grups d'integració social
3
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3

Pavelló Nou Congost
Ús esportiu
Tarifa per hora d'entrenament
Tarifa per hora de 1/2 de pista
Tarifa especial:

58,00
29,00
GRATUÏT

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 grups d'alumnes de centres educatius en hores
lectives
d) Utilització per activitats esportives extraescolars d'AMPES i
escoles
e) Utilització per esdeveniments i/o entrenaments esportius
extraordinaris

3.3.4
3.3.5

f) Utilització per entrenaments especials (grups tecnificació
esportiva)
g) Utilització per gent gran, disminuïts i grups d'integració social
Per hora de competició amb ocupació de mitja graderia
Per hora de competició amb ocupació de tota la graderia

3.4
3.4.1

Ús no esportiu del pavelló
Tarifa per hora reservada. Activitats amb caràcter lucratiu.

3.4.4

Tarifa especial. Activitats benèfiques, socials, culturals i de
GRATUÏT
lleure no lucratives

3.4.5
3.5
3.5.1

Utilització tota la temporada d'espais auxiliars (oficines,
vestidors, sala premsa, ...)
Ús per concert o espectacle cultural
Tarifa normal per jornada sencera .Activitats amb caràcter
lucratiu
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3.5.2

Tarifa reduïda per jornada per a entitats inscrites al registre
municipal d'associacions

3.5.3

Tarifa especial per jornada per a entitats amb conveni de
programació municipal
GRATUÏT

5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3

CAMPS POLIESPORTIUS DE TERRA
Ús esportiu
Tarifa normal per hora. Camp de futbol 11.
Tarifa normal per hora. Camp de futbol 7.
Tarifa especial:

1.038,00

24,00
12,00
GRATUÏT

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

5.2
5.2.1

d) Utilització per activitats esportives extraescolars d'AMPES i
escoles
e) Utilització per gent gran, disminuïts i grups d'integració social
f) Activitats socioeducatives i d'esport de lleure no lucratives
Ús no esportiu
Tarifa normal per hora. Activitats amb caràcter lucratiu.

5.2.2

Tarifa especial. Activitats benèfiques, socioeducatives i¨culturals
no lucratives
GRATUÏT

6
6.1
6.2

CENTRES CÍVICS I CASAL DE LES ESCODINES
Tarifa normal per cada dues hores o fracció.
Tarifa normal en horari festiu i/o nocturn (a partir de les 22 h)

6.3

Tarifa especial. Per a entitats sense ànim de lucre (sense
cobrament d'entrada o inscripció d'activitats) o activitats
formatives i tallers inclosos en programes municipals.
gratuït

7
7.1

7.2

70,00

35,95
51,35

Auditori Miquel Blanch del Conservatori de Música, per acte
o sessió
Empreses (per hora o fracció).
Entitats i centres d'ensenyament públics i concertats per a actes
amb entrada de pagament en qualsevol horari (per hora o
fracció).

106,00

79,00

7.4
7.5

Entitats i centres d'ensenyament públics i concertats, per a
actes amb entrada gratuïta fora de l'horari d'obertura del
Conservatori (per hora o fracció).
Centres d'ensenyament públic i concertat o entitats sense ànim
de lucre. En horari de funcionament habitual del Conservatori,
de 9.00 a 22.00 h.
GRATUÏT
Utilització de la cabina de gravació, per hora o fracció

8
8.1
8.2

Sala polivalent del Casal La Kampana
Tarifa normal, per sessió de 2 hores o fracció
Tarifa especial, per sessió

9
9.1

ESTADI DE FUTBOL DEL CONGOST
Ús esportiu de l'Estadi de Futbol del Congost
Tarifa normal per l'ús de tot el camp de futbol 11 (per hora o
fracció)
Tarifa normal per l' ús de camp de futbol 7 (per hora o fracció).
Tarifa especial:
GRATUÏT

7.3

9.1.1
9.1.2
9.1.3
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a) Utilització per equips i/o esportistes de categories inferiors
b) Utilització per grups d'alumnes de centres d'ensenyament
c) Utilització per esdeveniments i/o entrenaments extraordinaris
o de tecnificació
d) Utilització per equips i/o esportistes d'entitats amb conveni
amb l'Ajuntament
e) Utilització per grups de gent gran, disminuïts i d'integració
social
f) Activitats socioeducatives i d'esport de lleure no lucratives
10
10.1
10.1.1
10.1.2
10.1.3

ESTADI D'ATLETISME DEL CONGOST
Ús esportiu
Tarifa normal per hora a particulars (sense enllumenat)
Tarifa mensual a particulars
Tarifa especial:

2,20
37,00
GRATUÏT

a) Utilització per esportistes d'entitats amb conveni amb
l'Ajuntament
b) Utilització per esportistes de categories inferiors i/o esport
adaptat
c) Utilització per grups d'alumnes de centres educatius i/o
centres d'acollida
d) Utilització per activitats esportives extraescolars d'AMPES i
escoles
e) Utilització per
d'interès ciutadà

esdeveniments

esportius

extraordinaris

10.1.4
10.1.5
10.2
10.2.1

f) Activitats per gent gran, socioeducatives i d'esport de lleure no
lucratives
Tarifa per hora de grup
Tarifa mensual de grup (mínim 3 usuaris) amb enllumenat
Ús no esportiu de l'Estadi d'Atletisme
Tarifa normal per hora per a activitats lucratives

28,00
128,00

10.2.3
10.3

Tarifa especial. Activitats benèfiques, socioeducatives i/o
socioculturals sense ànim de lucre
Sala de reunions

GRATUÏT

Tarifa normal. Per a empreses o grups amb finalitat lucrativa i
entitats sense conveni amb l'Ajuntament, per hora o fracció
Tarifa especial:
a) Utilització per equips i/o esportistes de categories inferiors

10,00
GRATUÏT

10.3.1
10.3.2

125,00

b) Utilització per grups d'alumnes de centres d'ensenyament en
hores lectives
c) Utilització per esdeveniments i/o entrenaments extraordinaris
o de tecnificació
d) Utilització per equips i/o esportistes d'entitats amb conveni
amb l'Ajuntament
e) Utilització per grups de gent gran, disminuïts i d'integració
social
f) Activitats socioeducatives i d'esport de lleure no lucratives
11

PISTES POLIESPORTIVES

11.1
11.2

Tarifa normal per activitat reglada i dirigida amb enllumenat i ús
de vestidors
Tarifa especial:

15,90
gratuït

a) Utilització per equips i/o esportistes sèniors amb conveni amb
l'Ajuntament
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b) Utilització per equips i/o esportistes de categories inferiors
c) Utilització per grups d'alumnes de centres d'ensenyament en
hores lectives
d) Utilització per activitats esportives extraescolars d'AMPES i
escoles
e) Utilització per esdeveniments i/o entrenaments esportius
extraordinaris
g) Utilització per gent gran, socioeducatives i esport de lleure no
lucratives
12

SALES DEL CENTRE CULTURAL DEL CASINO

12.1

Sala d'actes. En horari habitual de funcionament del Centre
Cultural

12.1.1
12.1.2
12.1.3

Tarifa especial per a entitats sense ànim de lucre (sense
cobrament d'entrada o inscripció o activitats formatives i tallers
inclosos en programes municipals).
Tarifa normal (màxim 5 hores)
Tarifa normal (jornada sencera o més de 5 hores)

12.2

Sala de reunions

12.2.1
12.2.2
12.2.3

Tarifa especial per a entitats sense ànim de lucre (sense
cobrament d'entrada o inscripció o activitats formatives i tallers
inclosos en programes municipals).
Tarifa normal (màxim 5 hores)
Tarifa normal (jornada sencera o més de 5 hores)

13
13.1

GRATUÏT
150,00
200,00

gratuït
75,00
100,00

VIVER D'EMPRESES
Allotjament a un dels mòduls del viver d'empreses, per mes o
fracció
Primer any d'allotjament
Segon any d'allotjament
Tercer any d'allotjament

205,00
231,00
257,00

Aquesta tarifa dóna dret a la utilització privativa i exclusiva del
mòdul adjudicat, l'equipament mobiliari, connexió a internet,
Wifi, i els serveis de neteja i climatització.

13.2

Resta exclòs de la tarifa qualsevol altre servei no enumerat
anteriorment
Espai coworking

13.2.1
13.2.2.
13.2.3
14

Allotjament a un lloc de treball de l’Espai coworking, per mes o
fracció
Primer any d’allotjament
Segon any d’allotjament
Tercer any d’allotjament
SALA DE PLENS
Utilització de la Sala de Plens o altres espais municipals, per a
la celebració de casaments civils

50,00
55,00
65,00

103,00

S'inclouen les despeses de neteja i enllumenat
15

CARRER DEL BALÇ

15.1

Centre d’Interpretació carrer del Balç

15.1.1

Utilització de totes les sales

15.1.1.1

Tot el dia ( 10 hores)

600,00

15.1.1.2

Mig dia ( 5 hores)

300,00
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15.1.2

Utilització d’una sala

15.1.2.1

Tot el dia ( 10 hores)

300,00

15.1.2.2

Mig dia ( 5 hores)

200,00

15.1.2.3

Utilització inferior a 2 hores

150,00

15.2

Carrer del Balç ( sense Centre d’Interpretació)

15.2.1

Tot el dia ( 10 hores)

500,00

15.2.2

Mig dia ( 5 hores)

250,00

15.3

Entitats, fundacions i associacions, sense ànim de lucre, i
Administracions Públiques, per a activitats no lucratives, sempre
que no s’exigeixi contraprestació econòmica als assistents.
S’aplicarà una reducció del 50% sobre les tarifes anteriors.

15.4

Utilització per activitats organitzades per associacions de
comerciants i altres entitats sense ànim de lucre, que tinguin
subscrit convenis de col·laboració amb l’Ajuntament per a la
dinamització del Centre Històric. S’aplicarà una reducció del
95% sobre les tarifes anteriors.

16

Lloguer del claustre del Museu Comarcal

16.1

Lloguer d'un mínim de 4 hores
Lloguer per cada fracció d'una hora a partir de 4 hores de
lloguer

16.2

240,00
35,00

2. No es possible l'ús d'aquestes instal·lacions a títol particular.
3. Les tarifes no inclouen les despeses de neteja, assegurança i vigilància, que són a càrrec de l'entitat
organitzadora (llevat que s'especifiqui el contrari).
Es suprimeix l'epígraf 4
Es reordena l'epígraf 6
S'estableixen els nous epígrafs 15 i 16

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

1.1.1
1.1.2

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

8,50
12,70

1.2
1.2.1
1.2.2

Sèrie de cartografia topogràfica
Format A1 (Escales 1:500, 1:2000 i 1:5000)
Format A0 (Escala 1:10000)

8,50
12,70
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1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

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

0,22
0,34
6,05
6,05
8,50

1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5

Plotejat de cartografia temàtica existent,
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)

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

ortofotos

amb

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
Subparcel·les i altimetries
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 altimetries
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
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8,50
12,70
17,00
25,60
41,30

8,50
4,10

61,60

1,03
4,10
6,12
0,69
1,03
0,36
0,36
0,36
1,45
0,69
0,69
0,69
0,69
0,36
0,69
77,80
312,00
466,00
51,60
77,80
25,90
25,90
25,90
103,60
51,60
51,60
51,60
51,60
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2.2.2.14
2.2.2.15
2.3

Línies elèctriques
Voreres i altres elements d'urbanització

2.3.1
2.3.1.1
2.3.1.2
2.3.2
2.4

Aixecaments taquimètrics i determinació d'alineacions i rasants
en format DWG o DXF
Aixecaments taquimètrics (preu per Ha o fracció)
Existents
De nova elaboració

100,50
308,90

Fitxer en format digital corresponent a l'informe d'alineacions i
rasants (aixecament taquimètric a part)

8,50

2.5.2

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)

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.2
3.2.1
3.2.2

Planejament
Pla general
Documentació completa en suport magnètic
Memòria
Normativa
Annex a la normativa
Programa d'actuació
Estudi econòmic i financer
Planejament derivat de redacció pública
Estudis de detall
Altres figures de planejament derivat

4

Ordenances municipals de qualsevol tipus, per cada exemplar
en paper

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.5
2.5.1

7

Catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni HistòricoArquitectònic 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)

8
9
9.1
9.1.1
9.1.2
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3

25,90
51,60

41,30
8,50
1.229,00
103,60
415,00
621,00

1,03
2,65

138,00
27,20
18,20
13,80
9,10
13,80
41,30
82,50

6,90
75,10
5,15

4,60
0,042482
0,084962
1,03
2,65

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30, REGULADORA DE LA TAXA PER VIGILÀNCIA ESPECIAL
ARTICLE 5
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EPÍGRAF

CONCEPTE

a)
b)

Per cada hora:
Un policia local
Un cotxe patrulla (amb un agent)

TARIFA (€)

21,80
27,90

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

ARTICLE 4
Es modifica l'apartat 1 d'aquest article, per tal d'incorporar altres col·lectius a la tarifa gratuïta:

Gaudiran d'entrada gratuïta els estudiants menors de 16 anys i jubilats, membres de International
Council of Museums, Associació Museu Comarcal Manresa, Societat Catalana d'Arqueologia, mestres i
professors.

S'introdueix un nou apartat 5, per establir la gratuïtat de la taxa per determinats grups escolars, amb el
redactat següent:

5. Gaudiran d'entrada gratuïta al Centre d'interpretació del carrer del Balç els alumnes de 5è de primària
i de 2n d'ESO dels centres escolars de la ciutat de Manresa

S'introdueix un nou apartat 6, per establir el dret a tarifa reduïda en casos d'entitats amb conveni amb
l'Ajuntament, amb el redactat següent:

6. Gaudiran d'entrada reduïda o gratuïta les empreses, entitats i altres persones jurídiques que hagin
subscrit un conveni de col·laboració, on s'especifiqui una tarifa especial o gratuïta.
S'afegeixen els apartats 5 i 6, i l'anterior apartat 5, passa a ser el nou apartat 7.

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

CONCEPTE

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3

MUSEU COMARCAL
Entrades generals. Preu per persona
Tarifa adult
Tarifa reduïda.
Tarifa especial.

1.1.4
1.2

Aquesta tarifa gratuïta també s'aplicarà els dies de la Festa
Major, Festes de la Llum, Jornades europees del Patrimoni i Dia
Internacional dels Museus
Visites teatralitzades a les sales. Preu per persona (adults)
Serveis educatius del Museu. Preu per persona
Acta de la sessió plenària núm. 11 de 18 d’octubre de 2012

TARIFA (€)

3,00
2,50
gratuït
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1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6

Visites guiades al Museu.
Itinerari 1 "La ciutat en temps del rei Pere III" (Museu i Carrer
Balç)
Itinerari 2 de Llegendes (Museu i Carrer Balç)
Itinerari 3 Museu i patrimoni medieval de la ciutat
Itinerari 4 Museu i patrimoni barroc de la ciutat
Itinerari 5 Museu i patrimoni modernista de la ciutat

2,00
3,50
3,50
2,50
2,50
2,50

1.3.2
2
2.1
2.1.1
2.1.2

Itinerari 6 Museu i recorregut combinat de patrimoni medieval,
barroc i modernista de la ciutat
Tallers didàctics al Museu: escultura barroca o taller
d'arqueologia
Joc de rol "Crim al Museu"
Joc de rol "Manresa 1300"
Lloguer del claustre del Museu Comarcal
Lloguer d'un mínim de 4 hores
Lloguer per cada fracció d'una hora a partir de 4 hores de
lloguer
CENTRE INTERPRETACIÓ CARRER DEL BALÇ (CICB)
Entrades individuals
Tarifa adult
Tarifa reduïda.

2.1.3

Aquesta tarifa s’aplicarà a les persones que tinguin dret a tarifa
reduïda, i també quan es duguin a terme promocions i ofertes
especials amb motiu de campanyes amb museus i/o altres
actius turístics.
Tarifa reduïda promoció

3,20

2.1.4

Aquesta tarifa s’aplicarà a les persones que tinguin dret a tarifa
reduïda, quan es duguin a terme promocions i ofertes especials
amb motiu de campanyes amb museus i/o altres actius turístics.
Tarifa especial

3,00

2.2
2.2.1
2.2.2

Aquesta tarifa s'aplicarà en les jornades festives de la ciutat,
que es celebraran els dies 21 de febrer i dilluns de Festa Major
Grups de menys de 15 pax. Preu per grup
Tarifa adult
Tarifa reduïda

75,00
60,00

2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.3
2.3.1
2.3.2

Aquesta tarifa s’aplicarà a les persones que tinguin dret a tarifa
reduïda, i també quan es duguin a terme promocions i ofertes
especials amb motiu de campanyes amb museus i/o altres
actius turístics.
Tarifa agència de viatges
Tarifa grup escolar (menys de 20 pax)
Bestreta per a reserves
Grups a partir de 15 pax. Preu per persona
Tarifa adult
Tarifa reduïda

60,00
50,00
30,00

2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3

Aquesta tarifa s’aplicarà a les persones que tinguin dret a tarifa
reduïda, i també quan es duguin a terme promocions i ofertes
especials amb motiu de campanyes amb museus i/o altres
actius turístics.
Tarifa agència de viatges
Tarifa grup escolar (menys de 20 pax)
Bestreta per a reserves
Visita teatralitzada
Tarifa adult
Tarifa reduïda
Tarifa agència de viatges

3,20
2,50
30,00

1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.3
1.3.1
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2,50
3,00
3,50
4,50
canviat
canviat

5,00
4,00

5,00
4,00

7,00
6,00
5,60
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2.4.4
2.4.5

Tarifa grup de menys de 20 pax. Preu per grup
Tarifa reduïda grup de menys de 20 pax. Preu per grup

2.5
2.5.1
3
3.1
3.1.1
3.1.2

Aquesta tarifa s'aplicarà a grups integrats per persones que
tinguin dret a tarifa reduïda, i també quan es duguin a terme
promocions i ofertes especials amb motiu de campanyes amb
museus i/o altres actius turístics
Visita carrer del Balç (sense visita al Centre d'Interpretació)
Tarifa única. Preu per persona
ENTRADES COMBINADES
Pack Museu Comarcal, carrer del Balç i la Seu
Tarifa adult
Tarifa reduïda

3.2
3.2.1
3.3
4
4.1

Aquesta tarifa s’aplicarà a les persones que tinguin dret a tarifa
reduïda, i també quan es duguin a terme promocions i ofertes
especials amb motiu de campanyes amb museus i/o altres
actius turístics.
Pack Museu Comarcal i carrer del Balç
Tarifa adult
Entrada celebració Nit dels Museus
SALES EXPOSICIONS CENTRE CULTURAL DEL CASINO
Visita d'exposicions

140,00
120,00

2,50

7,00
5,50

6,00
gratuït
gratuït

Excepcionalment, en els casos on es consideri justificat es
podrà establir un preu públic per la visita d'exposicions
Es desglossa l'epígraf 1, i s'afegeixen els epígrafs 1.2 i 1.3

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

TARIFA (€)

1
2
3

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

5
6

Expedició de llicència de tinença d'animals potencialment
perillosos
Servei de recollida d'animals de companyia en horari diürn

16,00
64,60

7
8
9
10

Servei urgent de recollida d'animals de companyia en horari
festiu i/o nocturn
Servei d'eutanàsia i eliminació d'animal de companyia
Visita veterinària d'animal de companyia
Servei de recollida i captura de coloms en immobles particulars

105,80
64,60
27,00
64,60

21,60
12,90
152,50

Es suprimeixen els epígrafs 4, 10.1 i 10.2
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 43, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE
LES INSTAL·LACIONS DELS HORTS FAMILIARS DE MANRESA

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:

76,40 €

ARTICLE 10

Es modifica l'apartat 1 d'aquest article, per introduir un import per a la fiança a la qual es fa esment.

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 en aqueta ordenança, 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,
com ara la devolució de les claus de les instal·lacions o el desallotjament total de la caseta.
L'import de la fiança serà de

50,00 €

ORDENANÇA NÚM. 47 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
MANTENIMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

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

CONCEPTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nínxols
Nínxols dobles
Urnes cineràries
Capelles
Ossari
Panteons
Columbari
Hipogeus
Sepultures cementiri musulmà
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TARIFA (€)
11,35
17,00
9,15
158,35
34,00
169,70
17,00
135,75
135,75
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ORDENANÇA NÚM. 49 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
D'ENREGISTRAMENT, INSPECCIÓ, AUTORITZACIÓ SANITÀRIA I PREVENCIÓ SANITÀRIA

ARTICLE 5

Es modifica aquest article, per introduir una reducció de la tarifa de la taxa, per aquells casos en què la
visita de comprovació constati que no es presenten deficiències sanitàries

1. Tindran dret a una reducció del 80% en la tarifa corresponent a la primera visita de comprovació els
establiments en què s'hagi constatat durant la primera visita de comprovació que no presenten cap
deficiència sanitària
2. No es concedirà cap més reducció ni benefici fiscal en l'exacció d'aquesta taxa.

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

1
2
3
4
4.1
4.2

CONCEPTE
Tramitació de l'autorització sanitària a establiments de venda de
carn fresca i derivats
Tramitació de l'autorització sanitària a menjadors col·lectius i
plats preparats
Tramitació de l'autorització sanitària d'establiments dedicats a la
realització de pírcings i tatuatges
Inspecció d'habitatges, locals i establiments
Primera visita de comprovació
Visita de comprovació successiva

TARIFA (€)

132,30
121,70
84,70
52,90
31,80

SEGON: Aprovar provisionalment la derogació de l'ordenança fiscal número 33, reguladora de la taxa
per la prestació se serveis culturals, educatius i esportius.
Es deroga aquesta taxa, ja que les tarifes que regulava tenen la condició de preu públic i no de taxa, i
com a tals s'han recollit en els annexos de l'ordenança general reguladora dels preus públics que els
corresponien.

TERCER: Es modifica el text de la disposició final de totes les ordenances detallades en aquest
dictamen, que passaran a tenir el redactat següent:

Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2013, i continuarà en vigor
mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.

QUART: Aprovar provisionalment les modificacions en la classificació fiscal dels carrers de la ciutat a
efectes de l’aplicació de les ordenances fiscals que tot seguit es relacionen:
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La classificació de les vies de la ciutat serà la següent:
I) Taxa per recollida d'escombraries
II) Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
S'afegeixen els carrers següents, que fins ara no constaven a la relació:
Categoria
I
II
Guillem de Catà (del número 43 al 53)
Avinguda Joncadella (entre el C/ Pica d'Estats i el C/ Sant Antoni Maria Claret)
Travessia dels Drets

1a
1a
2a

1a
1a
2a

CINQUÈ: 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.

SISÈ: 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 2013 i regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.

El secretari presenta l’esmena d’addició al dictamen 4.1.1 del Grup Municipal del PSC,
de 18 d’octubre de 2012, que es transcriu a continuació:
“Atès que la situació econòmica actual és complexa per a petites empreses, autònoms
i treballadors i treballadores de la ciutat. I que actualment hi ha més de 7.000 persones
en situació d’atur a la ciutat i que és creixent el nombre de famílies en que cap dels
seus membres ingressa actualment un sou o una prestació per desocupació.
Atès que, tanmateix, és molt necessari que l’Ajuntament de Manresa mantingui el seu
nivell d’ingressos per evitar haver de retallar més serveis públics i fins i tot incrementar
la quantitat i qualitat de les prestacions socials a tots els ciutadans i ciutadanes; i, més
encara, als col·lectius anteriorment citats que pateixen més que altres les
conseqüències d’una dura crisi econòmica mundial.
I atès que el PSC i el seu grup municipal han proposat un Pacte Social de
Governabilitat en el que s’inclouen importants mesures per al foment de l’ocupació, de
suport a la emprenedoria, i de millora de les dotacions de serveis socials; mesures
algunes de les quals necessiten de recursos econòmics per ser aplicades amb
eficiència.
És per això que el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de la Corporació l’addició
del següent text a la normativa reguladora de les ordenances fiscals i taxes municipals;
amb la finalitat de, sense que l’Ajuntament minori els seus ingressos, pugui facilitar a
tots i totes els contribuents de la ciutat, la possibilitat d’ajornar fins a un màxim de 12
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mesos el pagament de tributs, taxes o impostos municipals sempre i quan ho sol·licitin
expressament abans de la finalització del període voluntari del pagament de cada
tipus, evitant així els corresponents recàrrecs.
L’acord d’addició proposat és el següent:
"Podrà ajornar-se o fraccionar-se el pagament dels deutes tributaris i
altres deutes per ingressos de dret públic a sol·licitud de les persones
obligades al seu pagament, quan la seva situació econòmica i/o financera
els impedeixi transitòriament fer el pagament dels seus deutes, en les
condicions que es determinin. La concessió de l'ajornament o
fraccionament sol·licitat es produirà de forma automàtica quan es tracti
de deutes inferiors a 6.000,00 euros, si bé es dictarà un acte administratiu
per l'òrgan competent en el qual es recolliran els terminis de venciment
de cada termini o fracció. D'acord amb el que es preveu a l'article 82.2.a)
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, es dispensarà de
la constitució de garantia en els casos d'ajornaments i/o fraccionaments
concedits respecte de deutes per quantia inferior a 6.000,00 euros."
L’Ajuntament
informarà
d’aquesta
possibilitat
d’ajornament
o
fraccionament dels pagaments en lloc destacat de la publicitat que envia
anualment als/les contribuents informant-los del calendari fiscal de la
ciutat; i/o en qualsevol altre format d’informació o propaganda que es faci
en aquest àmbit. També a la pàgina web, en lloc destacat en la home i,
especialment, en el capítol de “pagaments”.”

4.1.2

Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de les modificacions de
l’Ordenança reguladora dels preus públics i els seus annexos que han de
regir a partir de l’1 de gener de 2013.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 5 d’octubre de
2012, que es transcriu a continuació:
Per part del Servei de Tresoreria General i Gestió Tributària 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 2013.
Les modificacions proposades en les tarifes i els tipus impositius es consideren necessàries per tal
d'anivellar la previsió d'ingressos i despeses del pressupost de l'exercici 2013.

Atesos els informes econòmics emesos per la tècnica en Economia, amb el vist-i-plau del Cap de Secció de
Tresoreria.
El Regidor delegat d'Hisenda proposa al Ple l'adopció dels següents

ACORDS

PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació dels articles següents:

ARTICLE 2
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Es modifica aquest article, per adequar-lo a la normativa actual, i passarà a tenir el redactat següent:

Tindran la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que es satisfacin per la prestació
de serveis o la realització d'activitats de la competència de l'entitat local, sempre que no concorri cap de les
circumstàncies següents:

a) Que no siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als administrats. A aquests efectes no es considerarà
voluntària la sol·licitud o la recepció per part dels administrats:
- Quan vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries.

- Quan els béns, serveis o activitats requerits siguin imprescindibles per a la vida privada o social del
sol·licitant.

b) Que no es prestin o realitzin pel sector privat, estigui o no establerta la seva reserva a favor del sector
públic conforme a la normativa vigent.

ARTICLE 8
S'afegeix un apartat 2, per clarificar que les tarifes són amb l’impost sobre el valor afegit exclòs.

A les tarifes detallades a l'annex se'ls haurà d'afegir, quan correspongui, l’impost sobre el valor afegit, amb el
tipus impositiu que sigui vigent en cada moment.
Per tal de facilitar les labors de cobrament, la tarifa resultant s'arrodonirà a múltiples de 5 cèntims.

SEGON: Aprovar provisionalment la modificació de les tarifes següents, contingudes als annexos de tarifes
a l'Ordenança General reguladora dels preus públics:
1. PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS
Epígraf

Concepte

2
2.a)
2.a) 1
2.a) 2
2.b)
2.b) 1
2.b) 2
4
5
6
7
8

Fotocòpies :
Foli i DINA 4
Una cara
Dues cares
DINA 3
Una cara
Dues cares
Llibre El llibre dels arbres de Manresa, per exemplar
Llibre La ciutat i l’aigua, per exemplar
Llibre La ciutat i l’energia, per exemplar
Llibre La ciutat i el treball, per exemplar
Llibre Els megàlits, per exemplar

9
10
11
12

Llibre Minorisa aeterna, per exemplar
Llibre Homenatge a l’Angel Servet i Martí, per exemplar
Llibre Manresa i Sant Ignasi de Loiola, per exemplar
Llibre L’escut de Manresa, per exemplar
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Tarifa (€)

0,22
0,42
0,31
0,47
5,14
8,94
8,94
8,94
4,66
4,18
8,94
5,96
5,96
75

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Llibre La galeria de manresans il·lustres, per exemplar
Llibre receptes d’un confiter, per exemplar
Llibre Manresa innova, per exemplar
Llibre En veu de dona. La fàbrica nova de Manresa per exemplar
Llibre Manresa: la transformació de la ciutat, per exemplar
Llibre El patrimoni festiu de Manresa. La imatgeria per exemplar
Llibre El patrimoni festiu de Manresa. La festa per exemplar
Llibre joc Les figures de la Festa a Manresa.
Llibre El patrimoni festiu de Manresa. La dansa, per exemplar
Llibre Manel Fontdevila. Retrat d'un cronista
Llibre Lligams. La trajectòria d'Agustí Penadés
Llibre El patrimoni festiu de Manresa.Els Pastorets
Llibre Un passeig per l’art. d’Àngels Freixanet
Llibret Menjar a taula

8,94
5,96
10,10
10,10
14,86
17,84
17,84
11,88
19,81
9,62
14,42
19,81
9,62
4,81

Es suprimeixen els epígraf 1 i 3
Els epígrafs 4 a 26 estan subjectes a l’impost sobre el valor afegit que en cada moment sigui vigent.

2. SERVEIS EDUCATIUS I ESPORTIUS

Epígraf

Concepte

1
1.1
1.2
1.3

Colònies esportives infantils:
Període d'1 setmana intensiva (matí i tarda, dinar inclòs)
Jornada de recreació esportiva (un dia)

82,00
21,00

Exclusivament per a l'exercici 2013, s'estableixen les bonificacions
següents:
Període d'1 setmana mitja jornada (dinar inclòs)

52,00
65,00

1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3

Tarifa (€)

Una bonificació del 95% per a les obres de millora i rehabilitació de
façanes en qualsevol indret del terme municipal.
Cursos de formació. Per hora
Utilització per entitats amb conveni amb l'Ajuntament
Utilització per grups d'alumnes de centres educatius i/o AMPES
Utilització per esdeveniments extraordinaris d'interés ciutadà
Activitats i cursos adreçats a joves
Hora d'activitat sense material
Hora d'activitat amb material inclòs
Activitats tipificades d'interés social

2,60
Gratuït
Gratuït
Gratuït
2,00
2,60
gratuït

Aquests cursos seran gratuïts per a l'entitat que els organitza, i les persones
que s'inscriguin hauran de satisfer les tarifes previstes als epígrafs 3.1 i 3.2
en funció de les hores de durada
Les entitats col·laboradores seran les encarregades de realitzar la inscripció
a les activitats o cursos i en cas de no ser gratuït reintegraran a l’ajuntament
els ingressos corresponents a les tarifes satisfetes per les persones que hi
hagin participat
Tots els cursos són gratuïts per a persones menors de 18 anys. Entre 18 i
24 anys, s'aplicarà una reducció del 20%
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Les persones que acreditin la seva condició de voluntari en una entitat
sense finalitat de lucre gaudiran d'una reducció del 25% sobre la tarifa.
Aquest extrem s'acreditarà amb un certificat de l'entitat on es porten a terme
les tasques de voluntariat, fent constar la condició de voluntari estable (no
puntual) de la persona interessada, i acreditant una antiguitat mínima de sis
mesos realitzant activitats.

4
4.1
5
5.1
7
7.1
7.2

Les reduccions establertes en aquest epígraf seran acumulables fins a una
reducció màxima del 45% de la tarifa.
Aules de Cultura
Curs de cultura, per hora
Tallers d'art
Tallers d'art, per hora
Curs d'autoformació en gestió de la innovació
Per hora
Per curs complet

3,55
161,65

10
10.1

Tornejos esportius de lleure
Inscripció per equip

370,00

4,60
2,35

3. PRODUCTES I SERVEIS DE L'OFICINA DE TURISME DE MANRESA
Epígraf

Concepte

1
2
3
4
5
6
7
8
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
10
11
12
13
14
15
15.1

Bosses
Samarreta "Manresa, ciutat mil.lenària"
Carpetes
Guia turística de Manresa
Gorra "Manresa ciutat Mil.lenària"
CD / DVD "Manresa ciutat Mil.lenària"
Manresa viva (llibre)
Tríptics generals
Pòsters
Pòsters (pack 4)
Pòster la Seu de nit
Pòster retaule Sant Esperit
Pòster la Cova de Sant Ignasi
Pòster modernisme
Plànol guia
Tríptic ruta ignasiana
Tríptic la Seu
Tríptic festes i esdeveniments
Tríptic festes de la llum / Fira de l'Aixada
Visites guiades
Visita general:
Grups de menys de 15 pax. Preu per grup:
Tarifa normal
Català / Castellà
Visita 1h
Visita 1h 30
Visita 2h
Anglès / Francès
Visita 1h
Acta de la sessió plenària núm. 11 de 18 d’octubre de 2012

Tarifa (€)
gratuït
6,03
gratuït
13,94
2,97
5,51
48,08
gratuït
1,44
0,48
0,48
0,48
0,48
gratuït
gratuït
gratuït
gratuït
gratuït

41,67
62,50
83,33
55,56
77

15.3
15.3.1

15.3.2

15.4

16
17
18
19
20
21

Visita 1h 30
Visita 2h
Tarifa reduïda
Català / Castellà
Visita 1h
Visita 1h 30
Visita 2h
Anglès / Francès
Visita 1h
Visita 1h 30
Visita 2h
Grups a partir de 15 pax. Preu per persona:
Tarifa normal
Català / Castellà
Visita 1h
Visita 1h 30
Visita 2h
Anglès / Francès
Visita 1h
Visita 1h 30
Visita 2h
Tarifa reduïda
Català / Castellà
Visita 1h
Visita 1h 30
Visita 2h
Anglès / Francès
Visita 1h
Visita 1h 30
Visita 2h
Visita teatralitzada:
Tarifa normal
Grups de menys de 20 pax. Preu per grup
Grups a partir de 20 pax. Preu per persona
Tarifa reduïda
Grups de menys de 20 pax. Preu per grup
Grups a partir de 20 pax. Preu per persona
Visites guiades Esplendor Medieval de Manresa
Tarifa adult
Grups de menys de 15 pax. Preu per grup
Grups a partir de 15 pax. Preu per persona
Tarifa reduïda
Grups de menys de 15 pax. Preu per grup
Grups a partir de 15 pax. Preu per persona
Contractació de visites guiades per a grups
Bestreta per a reserva

83,33
111,11

33,33
50,00
66,67
44,44
66,67
88,89

3,24
4,17
5,56
4,17
6,25
8,33

2,59
3,33
4,44
3,33
5,00
6,67

111,11
5,56
92,59
4,63

97,22
6,48
76,39
5,09
27,78

Tindran dret a tarifa reduïda en l’epígraf 15, els jubilats, els menors entre 8 i
16 anys i els posseïdors dels carnets TR3SC, Súper 3 i Carnet Jove
Polo "Manresa, ciutat mil.lenària"
Motxilla "Manresa, ciutat mil.lenària"
Jaqueta "Manresa, ciutat mil.lenària"
Poster "la Manresa al 1375"
Bolígraf fusta
Imant
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15,25
10,17
23,73
2,97
1,27
1,69
78

22
23
24
25
26
27

Llapis colors
Llibre per pintar
Punt de llibre llis
Punt de llibre troquelat
CD "El retaule de la Llum" 2001 (Orfeó Manresà)
Llibre "la Seu de Manresa"

2,54
3,81
1,27
1,69
14,41
9,62

Aquestes tarifes estan subjectes a l’impost sobre el valor afegit vigent en cada moment.

4. AUTOFOTOCÒPIES
Epígraf

Concepte

1
2

Biblioteca del Casino, per cada targeta vàlida per a 25 fotocòpies
Casal La Kampana, per cada fotocòpia

Tarifa (€)
3,10
0,12

5. PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DE COMPACT DISCS, CD ROMS I ALTRES PUBLICACIONS EN
SUPORT MAGNÈTIC

Epígraf

Concepte

1
3
3.1

Exemplar en format CD de la Col·lecció Músiques de Manresa
Col.lecció Memòria de Manresa.

Tarifa (€)
9,07

Entre el soroll i el silenci. Els Bombardejos franquistes a Manresa (19381939)
Viure en una dictadura
Jorba
La Ciutat de Plàcido
CD Aiguallum

3.2
3.3
3.4
4

1,78
1,78
1,78
1,78
8,81

Es suprimeix l'epígraf 2
Aquestes tarifes estan subjectes a l’impost sobre el valor afegit vigent en cda moment.

6.

PREUS PÚBLICS DIVERSOS

Epígraf

Concepte

Tarifa (€)

2

El joc de Manresa

17,46

Es suprimeix l'epígraf 1
Aquestes tarifes estan subjectes a l’impost sobre el valor afegit vigent en cda moment.

7. PREU PÚBLIC PER LA VENDA DE PRODUCTES CULTURALS
Epígraf

Concepte

Tarifa (€)

1

Làmina La Crema del Paper Segellat

5,10
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8. PREU PÚBLIC PER SERVEIS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
Epígraf

Concepte

Tarifa (€)

8.1
8.2
8.2.1
8.2.2

Cursos de formació en tecnologies de la informació i comunicació (€/hora)
Cursos de formació empresarial i per emprenedors (€/hora)
Subvencionats per la Diputació de Barcelona
No subvencionats

3,00
3,00
6,00

Les persones en situació d’atur i inscrites a la base de dades del CIO o del
CEDEM gaudiran de tarifa gratuïta

9. PREU PÚBLIC PELS SERVEIS DE L'OFICINA D'INTERMEDIACIÓ HIPOTECÀRIA
Epígraf

Concepte

9.1
9.2

Inici de l'expedient i primer assessorament

9.3

Tarifa (€)
60,00

Acord, que finalitza amb un contracte privat o un acord que sigui acceptat
pel beneficiari i l'entitat financera

187,50

Acord, que finalitza amb un contracte elevat a públic entre el beneficiari i
l'entitat financera

275,00

Tindran dret a la reducció de la tarifa que s'especifica, aquelles persones
amb uns ingressos familiars inferiors als detallats al quadre següent:
Membres de la família
1
Renda
máxima
mensual

2

3

4

Reducció
5

6

7

564,30

656,36

733,02

809,37

884,40

963,12

1.039,78

100%

846,45

984,54

1.099,53

1.214,05

1.332,60

1.444,68

1.559,67

50%

959,31

1.115,81

1.246,13

1.375,93

1.510,28

1.637,30

1.767,63

30%

Les tarifes que no es detallen continuen vigents, si no s'especifica que han estat suprimides.

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

QUART: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la Província els acords
elevats a definitius i les tarifes modificades, les quals entraran en vigor el dia primer de gener de 2013 i
regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.

CINQUÈ: Consignar en el Pressupost Municipal de l'exercici 2013 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.
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4.1.3

Dictamen sobre aprovació provisional, si escau de la modificació de les
ordenances fiscals números 10, 11, 18 i 19, que han d’entrar en vigor en
el moment de la seva aprovació.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 5 d’octubre de
2012, que es transcriu a continuació:
“Per part del Servei de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme s’ha emès informe en què es proposen
determinades modificacions de les ordenances fiscals del municipi.
Des de la regidoria delegada de promoció econòmica, comerç i turisme és porten a terme diverses
iniciatives de promoció i dinamització del Centre Històric de Manresa (Barri Antic, Escodines, Vic-Remei) ,
destinades a mantenir i ampliar l’oferta comercial existent mitjançant l’obertura de nous establiments
comercials, així com a atraure fluxos de visitants que esdevinguin potencials clients.
Igualment es promouen, en col·laboració amb les associacions i entitats representatives del sector
comercial, diverses activitats i espectacles , de diversa naturalesa, en determinats sectors i carrers de la
ciutat que constitueixen una centralitat o pol comercial.
Amb l’objectiu de promoure i donar les màximes facilitats a aquestes iniciatives, és considera oportú
modificar algunes de les ordenances fiscals reguladores de tributs que graven aquestes activitats,
contemplant tant la naturalesa de l’activitat a realitzar com la personalitat jurídica de l’entitat promotora.
Vist l'informe emès per la cap de Secció de Gestió Tributària.
El Regidor delegat d'Hisenda proposa al Ple 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. 10, REGULADORA DE LA TAXA PER A L’ATORGAMENT DE
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ACTES COMPLEMENTARIS
ARTICLE 4
Es modifica aquest article, per tal d’introduir una reducció de les tarifes aplicables per determinades obres,
el qual passarà a tenir la redacció següent:
1.

Tindran una reducció del 95% de la tarifa aplicable les obres i actes subjectes a llicència, en relació a
obres a realitzar en locals de planta baixa, per destinar-los a activitats comercials, que estiguin situats
als sectors del Centre Històric (Barri Antic), Escodines i Vic-Remei, segons la delimitació del plànol de
l’annex 1 d’aquesta Ordenança.

2.

No es concedirà cap més benefici fiscal o reducció en l’exacció de la taxa.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA INTERVENCIÓ
ADMINISTRATIVA EN L’AUTORITZACIÓ, EXERCICI I FUNCIONAMENT D’ACTIVITATS DE
QUALSEVOL NATURALESA
ARTICLE 4
S’introdueix un nou paràgraf 3 a aquest article, per tal d’introduir una reducció de les tarifes aplicables per
determinades activitats, i un nou paràgraf 4, el qual passarà a tenir la redacció següent:

3.

S’aplicarà una reducció del 95% de les taxes meritades amb motiu de l’inici de noves activitats
comercials localitzades als sectors del Centre Històric ( Barri Antic) Escodines ,i Vic-Remei, segons la
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delimitació del mateix que figura al plànol, annex, i que compleixin al menys dues de les següents
condicions :
a)

Que suposin una diversificació de l’oferta comercial existent al sector delimitat, i vingui a resoldre
una mancança real dins del sector.

b)

Que és tracti d’establiments singulars, sigui pel seu caràcter innovador o per la capacitat
d’atracció de clients, o d’altres activitats.

c)

Que es tracti d’activitats amb marca pròpia.

d)

Que es tracti d’activitats desenvolupades epr artistes, artesans i dissenyadors.

Les esmentades condicions s’hauran d’acreditar pel subjecte passiu, mitjançant el corresponent
informe/memòria justificativa a adjuntar amb la sol·licitud de la llicència o autorització
El servei corresponent comprovarà la documentació adjunta, per tal de verificar el compliment dels
requisits que donen dret a la reducció. En cas que es consideri que aquests requisits no es
compleixen, es perdrà el dret a la reducció, i es practicarà la liquidació complementària que
s'escaigui.
4.

No es concedirà cap més benefici fiscal o reducció en l’exacció de la taxa.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 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 4
Es modifica l’apartat 2 d’aquest article, per tal d’introduir una reducció del 95% en els casos d’ocupacions
relatives a obres a locals comercials, i tindrà el redactat següent:
2.

En els casos d’utilitzacions privatives o aprofitaments especials del domini públic municipal produïdes
amb motiu d’obres de rehabilitació en el sector del Centre Històric, Escodines i Vic-Remeidelimitat al
plànol annex a aquesta ordenança, s’aplicarà una reducció del 90% sobre les tarifes generals
previstes als epígrafs que siguin d’aplicació.
Aquesta reducció s’incrementarà fins al 95% en els casos en què les utilitzacions privatives o
aprofitaments especials del domini públic municipal es produeixin amb motiu d’obres de rehabilitació
o de reformes de locals per a activitats econòmiques, al sector del Centre Històric, Escodines i VicRemei, delimitat al plànol annex a aquesta ordenança.

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 EDIFICIS I SOLARS I LES
RESERVES PER APARCAMENT EXCLUSIU, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE
TOTA MENA
ARTICLE 4
Es modifica l’apartat 2 d’aquest article, per tal d’introduir una reducció del 95% en els casos d’ocupacions
relatives a obres a locals comercials, i tindrà el redactat següent:
2.

En els casos d’utilitzacions privatives o aprofitaments especials del domini públic municipal produïdes
amb motiu d’obres de rehabilitació en el sector del Centre Històric, Escodines i Vic-Remeidelimitat al
plànol annex a aquesta ordenança, s’aplicarà una reducció del 90% sobre les tarifes generals
previstes als epígrafs que siguin d’aplicació.
Aquesta reducció s’incrementarà fins al 95% en els casos en què les utilitzacions privatives o
aprofitaments especials del domini públic municipal es produeixin amb motiu d’obres de rehabilitació
o de reformes de locals per a activitats econòmiques, al sector del Centre Històric, Escodines i VicRemei, delimitat al plànol annex a aquesta ordenança.
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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 l’endemà de la publicació de la seva aprovació definitiva al Butlletí oficial de la Província, i regiran
mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.”

El senyor Josep M. Sala, del Grup Municipal de CiU, diu que un any més es troben
amb la disjuntiva de portar a consideració del Ple les ordenances, les quals han
d’ajudar a tirar endavant el pressupost de 2013.
Després d’una anàlisi de projecció de les tendències de l’IPC de l’any 2012 i amb les
últimes informacions que es tenen, la proposta de l’equip de govern és plantejar un
increment de les tarifes per al 2013 del 3,3% però compensat amb el diferencial de
l’any 2012.
Indica que com a estratègia a seguir en l’evolució fiscal del mandat, l’equip de govern
va decidir l’any passat que es regirien pels IPC a finals d’any, tenint en compte que
sempre es regularitzarien a any vençut. Així doncs, l’any passat es va fer una
estimació d’un 3% però després al tancament va ser d’un 2,4%, de manera que aquest
0,6% s’aplica al 3,3% i per tant, l’increment resultant que es planteja aplicar a les
ordenances és del 2,7%, amb el benentès que dependrà de la regularització de l’IPC a
finals d’any perquè de cara al 2014, quan el 2013 es portin a terme, s’hagin de
regularitzar en un sentit o en un altre.
Tot seguit, el senyor Josep Maria Sala aporta les informacions més rellevants sobre
les ordenances fiscals:
IBI: Es proposa que la quota que correspon al tipus general o residencial per al 2013
sigui del 0,565%, mentre que aquest 2012 era del 0,613%. Diu que això, tenint en
compte l’increment de les bases, representarà de conjunt per als ingressos de
l’Ajuntament un ingrés que no arriba al 2,7% sinó que se situaria en el 2,664%. Admet
que aquesta ordenança no és lineal en els rebuts a causa de les diferències que hi ha
de les valoracions actuals de l’últim cadastre amb relació al cadastre anterior i va
creant una certa dispersió dins d’uns increments amb uns ventalls força acotats.
Concretament per al 2013, dels 59.686 rebuts previstos a hores d’ara en el cens i
independentment de les regularitzacions que hi hagin en el decurs del 2013, el 92% se
situen amb un increment-decrement entre -10€ i +25€ respecte al 2012. Explica que
això ve precisament per aquesta situació de no regularitat en l’aplicació dels
increments d’un any a l’altre, ja que el que es fa és un increment global. No es fa un
increment lineal perquè seria impossible d’aplicar atès que no hi ha correlació entre els
valors del 2008 revisats i els valors del 2007 perquè els criteris van ser absolutament
diferents i no tenien punts de continuïtat.
Enguany el tipus incrementat està en un 0,764% i es proposa que al 2013 es rebaixi al
0,704%, el que vol dir que de promig representa un increment de 2,664%.
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També es planteja modificar les bonificacions per habitatge habitual de les famílies
nombroses i per a les famílies de categoria especial. Per aquestes famílies existia una
bonificació que s’aplicava de forma lineal i la proposta que es fa és que al 2013
s’indexi en funció de la renda familiar. Explica que les taules que s’han utilitzat són les
mateixes que es fan servir per a les beques de l’Escola de Música.
IVTM: Explica que aquest impost no té cap modificació. Es mantenen les bonificacions
del 75% per als vehicles elèctrics i del 50% per als vehicles híbrids.
Comenta que malgrat que el número d’habitants de la ciutat es manté estable, el
número de vehicles donats d’alta al padró va disminuint any rere any, i això provoca
que els ingressos derivats d’aquest impost siguin més acotats.
Explica que les tarifes es mantenen igual que al 2012 perquè des de fa uns anys
l’aplicació d’aquest impost està a la banda màxima que permet la legislació.
ICIO: El senyor Josep M. Sala fa referència a diversos aspectes amb relació a aquest
impost.
Es proposa reduir el tipus impositiu, que passaria del 4 al 3,8%, com el que hi havia al
2008.
S’introdueix la bonificació del 95% per a la reforma de façanes a tota la ciutat, cosa
que fins ara només existia per al casc antic.
Es posa una bonificació del 50% per a la reforma i rehabilitació d’immobles a tota la
ciutat, llevat del nucli antic que ja tenia una bonificació del 95% i manté aquest
percentatge.
Fins ara la liquidació de l’impost es feia respecte la valoració dels pressupostos de les
obres que es presentaven a l’Ajuntament. Es proposa canviar aquest sistema vinculant
la valoració de les obres amb uns mòduls, els quals han estat confeccionats des de
l’ITEC i el Col·legi d’Arquitectes i s’han complementat amb un estudi tècnic de l’any
2010 del departament de Territori. Aquests mòduls i les seves valoracions formarien
part de l’ordenança en un annex.
Amb l’establiment d’aquests mòduls es pretén que les valoracions siguin més actuals i
homogènies entre obra nova i rehabilitacions.
Plusvàlua: El senyor Josep M. Sala explica que dintre dels 5 primers anys de
valoració del cadastre hi ha la possibilitat d’introduir uns coeficients reductors però que
això desapareix a partir del sisè any. Com que al 2013 s’entra en el sisè any, se
suprimeix el coeficient reductor.
IAE: Es proposa introduir una nova bonificació del 10% per a les empreses que
estableixin un pla de transport col·lectiu per als seus treballadors amb l’objecte de
reduir el consum d'energia i les emissions nocives al medi ambient, així com fomentar
l’ús dels mitjans de transport col·lectius.

Pel que fa a les taxes diu que no entrarà en massa detalls perquè de forma general
s’incrementen linealment el 2,7% i que només farà referència, de forma abreujada, a
algunes excepcions:
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Taxa de la grua: Es proposa incrementar-la un 8%.
Taxa de llicències urbanístiques: Informa que en la taxa núm. 10 s’introdueix una
reducció del 95% per obres o locals de planta baixa per activitats comercials al centre
històric amb una doble aplicació. La primera fa referència al dictamen 4.1.3 i en aquest
cas no es modifiquen els tipus, simplement s’introdueix aquesta bonificació amb la
voluntat que sigui d’aplicació abans que acabi l’any. D’altra banda, es mantindrà per al
2013 però es veurà incrementada amb el 2,7%.
Taxa de llicència d’activitats: S’introdueix una reducció del 95% per a l’obertura de
determinades activitats en el centre històric, sempre i quan es compleixin dues de les
quatre condicions següents:
- Que suposin una diversificació de l’oferta comercial existent en el sector delimitat
(s’acoten els carrers en un plànol annex a l’ordenança) i resolguin una mancança
real dins del sector.
- Que es tracti d’establiments singulars, ja sigui pel seu caràcter innovador o per la
capacitat d’atracció de clients o d’altres activitats.
- Que siguin activitats amb marca pròpia.
- Que es tracti d’activitats desenvolupades per artistes, artesans i/o dissenyadors.
Per tenir dret a la reducció caldrà que els serveis corresponents la validin mitjançant
un informe tècnic.
A l’igual que amb la taxa anterior, també es vol aplicar la modificació al més aviat
possible –s’estima que cap a l’1 de desembre de 2012- i es mantindria per a tot el
2013 però actualitzant els seus imports en base al 2,7%.
Taxa de recollida d’escombraries: L’increment que es planteja és superior al general
del 2,7% i explica que això ve donat bàsicament per 3 factors:
-

Per l’increment ordinari que es produeix per l’aplicació de la fórmula polinòmica
d’actualització de preus que conté el propi plec de condicions de la concessió.

-

Perquè el nou plec de condicions del servei de recollida de deixalles i neteja
viària estableix que la incorporació de maquinària no es fa en bloc a l’inici de la
concessió sinó que es marquen uns terminis. En aquest sentit, l’any 2013 és un
dels anys en els quals s’incorpora nova maquinària i això fa que els costos
d’amortització de la nova maquinària incrementin el cost real per sobre del que
hi havia previst a la fórmula polinòmica d’actualització.

-

Per l’increment de l’IVA. Aquest ha estat un factor imprevist i té incidència des
de l’1 de setembre. Afecta en 3 punts a l’empresa concessionària i en 2 punts
al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus. En tot cas, les dues factures,
tant de la concessionària com del Consorci, representen el 95% i escaig del
total del cost del sistema de recollida i tractament de deixalles, que els serveis
tècnics han calculat que per a l’any 2013 se situarà en un import de
5.196.000€.

El senyor Josep Maria Sala diu que tenint en compte aquests factors i que el que es
pretén és que la taxa cobreixi el 100% del cost i no generi dèficit municipal, es planteja
un increment del 5,68% respecte l’any anterior.
Explica que hi ha 3 categories de carrers i que tal i com ja es va fer l’any passat, els
carrers de categoria 3 s’aniran equiparant als de categoria 2, de forma que al 2015 es
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puguin suprimir i només hi hagi nivell 1 i nivell 2, en tant en quant el servei de recollida
de deixalles que es presta és el mateix a tots els indrets de la ciutat i si més no,
cobreix amb suficiència, per no dir amb escreix, les necessitats que les diferents zones
de la ciutat tenen respecte aquest servei.
Diu que és important aconseguir equilibrar el compte de despeses d’aquest servei,
l’import del qual representa un gruix important en el pressupost municipal i s’ha
d’intentar que en cap cas generi dèficit.
Amb relació a la proposta d’increment que es va fer l’any passat, enguany el
diferencial deu estar al 0,8% de dèficit, la qual cosa vol dir que falten per cobrir al
voltant de 40.000€ i esperen que d’aquí a finals d’any una part significativa d’aquest
import es pugui compensar.
Taxa d’ocupació de la via pública amb tanques i bastides: Es refereix a les
ordenances núm. 18 i 19. Diu que en aquest cas s’introdueix una reducció del 95% per
a les ocupacions derivades d’obres en locals comercials del centre històric. Per altra
banda, la reducció del 90% per obres al centre històric es redueix al 50%, llevat
d’aquestes que fan referència a locals comercials. Explica que la reducció de la
bonificació disminueix perquè la tendència que hi ha hagut durant el 2012 de la
utilització de l’ocupació d’espais de via pública, a l’haver-hi un coeficient tan alt de
bonificació, ha causat problemes i deficiències en termes de mobilitat. Per això el que
es fa és mantenir la bonificació però rebaixant-la de forma important, amb la intenció
de millorar la mobilitat en aquestes zones afectades per obres.
Taxa d’ocupació de la via pública amb parades: Pel que fa als mercats ambulants
es canvia la fórmula de càlcul amb relació a l’exercici anterior. Es passa de pagar per
la dualitat del metre quadrat i el metre lineal a computar només per metre lineal.
L’increment que es fa és augmentar el metre lineal un 25% del preu que té estipulat
cada mercat, el qual és diferent en funció de la capacitat de venda que tenen. Al
mateix temps, s’hi incorpora una quota fixa de 100 €/any per parada i en aquest cas
serà la mateixa per a tots els mercats de la ciutat.
D’altra banda s’introdueix una reducció de la tarifa de les màquines recreatives
automàtiques, que estava en 207€ i es passa a 50€.
També destaca que en les diades de Sant Jordi i Santa Llúcia s’estableix la gratuïtat
per a totes aquelles parades que tenen a veure amb les diades pròpiament dites. Amb
aquesta mesura el que es fa és donar cobertura legal al que, de fet, ja es venia
aplicant. Igual que fins ara, malgrat que sigui gratuït hauran de demanar autorització
perquè se’ls pugui fer la reserva d’espai i d’ubicació.
Taxa d’ocupació de la via pública amb taules i cadires:
En aquest cas es mantenen les tarifes i s’actualitzen amb el 2,7% però es canvia el
sistema d’aplicació en tant en quant abans anaven per mòduls de taula i cadira i ara es
passen a mòduls de metre quadrat. S’ha pres per a la conversió els 4 m², que és
l’espai que necessita una taula amb 4 cadires i els espais per deambular al voltant
d’aquests elements. L’avantatge del canvi és que, a diferència del que passava ara, si
algú demanava un empostissat es cobrava a banda perquè hi havia una altra
ordenança que li donava cobertura. Ara, al fer-ho per metres quadrats, la pròpia
ordenança preveu que en el cas que se sol·liciti i s’autoritzi la col·locació d’un
empostissat, aquest queda cobert en la part de taxa pels metres quadrats sobre els
quals després de l’empostissat hi aniran les taules i cadires.
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Assenyala que s’estableix una bonificació del 20% fora de temporada alta. També
s’introdueix una fiança per al tema de para-sols i paravents perquè vista la proliferació
que hi ha hagut durant el 2012 de terrasses a la ciutat, i que els titulars de moltes
d’elles han demanat la instal·lació de para-sols i paravents, s’ha cregut oportú estipular
una fiança per donar garantia a l’igual que es fa per a les taules i cadires.
Taxa d’ocupació de la via pública per aparadors: Recorda que l’any passat el PP
va sol·licitar al Ple que s’estudiés la possibilitat d’anar reduint paulatinament l’import
d’aquesta taxa. Explica que un cop analitzat, i vista la incidència que tenia, s’ha optat
per suprimir-la de cara al 2013. Segons el cens que consta a l’Ajuntament aquesta
mesura afectava a 72 comerços i venia a generar uns ingressos entre els 6.200€ i els
6.400€. La proposta que es fa, doncs, és que se suprimeixi la taxa per als aparadors
de l’ordenança número 22.
Taxa d’utilització d’equipaments municipals: Concretament pel que fa al carrer del
Balç i el Museu s’introdueixen tarifes noves que no existien perquè hi ha hagut
empreses o persones que han demanat la utilització de sales, i fins i tot del propi espai
del claustre del Museu, i va semblar oportú introduir una taxa nova per a la utilització
d’aquests espais.
Taxa d’utilització de la via pública per caixers automàtics: Es planteja la
introducció d’una nova taxa en l’ordenança núm. 23 per als caixers automàtics de les
entitats financeres que donen al carrer. Comenta que això sorgeix d’una proposta de
l’any passat del Grup Municipal de la CUP, però aleshores no hi havia capacitat
normativa per tirar-ho endavant. L’import seria de 300€ per unitat i afectaria a 12
caixers del total que hi ha a Manresa, ja que només es pot aplicar a aquells la
utilització dels quals implica una ocupació de l’espai públic.
Taxa per visites a museus: Es modifiquen algunes tarifes per a grups i altres. A
proposta de la regidoria d’Ensenyament s’introdueix la possibilitat que els alumnes que
estudien a Manresa i cursen 5è de primària o 2n d’ESO tinguin una entrada gratuïta al
carrer del Balç.
Preu públic per als serveis de l’Oficina de mediació hipotecària: Per últim, destaca
que hi ha un preu públic nou que s’incorpora amb relació al tema de la mediació
hipotecària. Surt arran del conveni amb el Col·legi d’Advocats i el que es fa és aplicarhi tarifes, les quals són susceptibles que se’ls puguin aplicar factors correctors previ
informe del departament de Serveis Socials. Els preus que es proposen són: 60€ per a
l’inici de l’expedient, 187,50€ si és un expedient complet i de 275€ si es finalitza
l’expedient i a més s’ha d’elevar a document públic.

El senyor Josep Maria Sala assenyala que aquesta és en principi la proposta
d’ordenances que l’equip de govern presenta al Ple. Diu que, tal i com van fer constar
l’any anterior, la voluntat del govern no és incrementar la pressió fiscal tot i que sí
mantenir-la en funció de les estimacions de l’IPC. L’únic cas en què de forma notòria
es produeix un increment superior no ve per la via dels impostos sinó per la taxa d’un
servei concret, que malgrat els esforços que s’han fet per intentar controlar i rebaixar
costos, hi ha hagut variables, algunes d’elles que sobrepassen la capacitat de gestió
de qualsevol empresa com el tema de l’IVA, que han repercutit i repercutiran
negativament. De fet, l’IVA ja està repercutint perquè les empreses ja l’estan facturant
aquest 2012 i lògicament això ho assumirà el pressupost municipal però de cara al
2013 es planteja un increment superior a fi i a efecte que es pugui absorbir. Llevat
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d’això, la resta es manté en una línia absolutament de contenció i de no increment de
la pressió fiscal. Per tot això, demana el vot favorable dels assistents.

El senyor José Luis Irujo, del Grup Municipal Socialista, explica que el seu grup ha
presentat una esmena perquè consideren que seria bo que en la normativa reguladora
de les ordenances fiscals i les taxes municipals es pogués afegir la consideració que
es tingui en compte les dificultats que moltes persones i famílies travessen en aquests
moments per poder pagar els tributs. Aquesta esmena d’addició, tenint en compte que
a hores d’ara ja existeix la possibilitat d’ajornar o fraccionar, proposa que l’ajornament
es pugui realitzar abans que acabi el termini en recaptació voluntària de l’impost o la
taxa corresponent i que tingui una durada de 12 mesos per tal de facilitar que la
persona que ha de fer front a un deute tributari amb l’Ajuntament ho faci sense
recàrrecs i sense avals fins a una quantitat de 6.000€. Aquesta mesura està pensada
per a les famílies però també per a les petites i mitjanes empreses, les quals poden
tenir també dificultats degut a l’impagament en cadena que es produeix. El mateix
termini d’ajornament de 12 mesos es demana per a quantitats superiors als 6.000€,
però en aquest cas amb avals.
Pensen que aquesta és una mesura parcial però molt necessària i augmentaria la
sensibilitat social en la normativa reguladora municipal. La presenten perquè s’ha de
tenir en compte que a hores d’ara a la ciutat ja hi ha 7.000 aturats i que petites
empreses, autònoms i treballadors en general estan patint de valent la crisi i aquesta
mesura podria pal·liar el funcionament de la seva caixa particular sense incomplir i
sense tenir penalitzacions, a la vegada que l’Ajuntament tampoc minvarà els seus
ingressos. Per tot això demana el vot favorable a l’esmena.
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, assenyala que en la seva
intervenció no faran un repàs exhaustiu de totes les ordenances sinó que se centraran
en els punts que consideren més rellevants.
Pel que fa a l’IBI diu que entenen que aquest impost hauria de servir perquè les
persones que tenen un patrimoni important contribueixin de forma més significativa en
els afers públics i la col·lectivitat, així doncs haurien de pagar més els qui més tenen. A
la pràctica, però, donada l’actual distribució de la propietat urbana, aquest impost
serveix per això però també, malauradament, per gravar el dret a l’habitatge sobretot
en persones que tenen dificultats per cobrir les seves necessitats i que en molts casos
estan pagant un IBI important per uns habitatges que encara deuen. Així, troben que
aquest impost té una doble funció, una positiva i una altra negativa. Encara que són
conscients que el marc legal és el que és, troben que s’hauria d’haver fet un esforç
superior per augmentar-ne la progressivitat i perquè esdevingués un impost
redistributiu per tal que les persones amb propietats i un patrimoni important
contribueixin de forma proporcional en els afers públics i no per gravar el dret a
l’habitatge i perjudicar a persones i famílies que prou dificultats tenen en aquests
moments per tirar endavant.
Sobre la taxa de les deixalles la CUP entén que un augment lineal del 5,68% per a tots
els veïns i veïnes de Manresa és excessiu. També entenen que això és reflex de
l’augment del cost del servei, i per tant, diu que s’hauria de començar a reflexionar en
modificar-lo. Apunta que en aquests moments es té un servei d’escombraries que treu
responsabilitat a l’usuari, el qual simplement s’ha de limitar a baixar les escombraries
quan vulgui perquè sap que algú o altre les recollirà cada dia sense que s’hagin de fer
gaire esforços excepte el de triar el color del contenidor. Diu que també es treu
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responsabilitat a les empreses que incorporen embalatges i productes que després
acabaran sent escombraries de forma indiscriminada sense que la llei els empenyi a
reduir aquest volum d’envasos, com sí que passa en molts altres països en els quals
les empreses són responsables dels envasos que creen i per tant, acaben sent els
primers interessats en reduir la quantitat d’escombraries, que és l’objectiu de fons que
s’hauria de perseguir.
Així doncs, la CUP entén que s’hauria d’anar cap a un sistema en què es fomenti la
responsabilitat dels ciutadans i ciutadanes per tal que siguin els principals interessats
en emetre menys escombraries a través de mitjans com el porta a porta o altres amb
els quals l’usuari hagi de fer un esforç per gestionar les seves pròpies deixalles. I
alhora també, encara que això escapa del marc municipal, caldria una nova llei
d’envasos que responsabilitzés també a les empreses d’aquells envasos que crea i
que posen en circulació perquè fossin els principals interessats en reduir-los. Apunta
que no està plantejant mesures extraordinàries perquè de fet ja s’estan aplicant en
altres països, però diu que aquí no s’introdueixen perquè el lobby empresarial hi està
en contra i ho impedeix.
Per acabar amb el tema de les escombraries, diu que el que cal és fer un exercici per
repensar el model de gestió de residus perquè està sortint massa car per als veïns i
veïnes d’aquesta ciutat i el que tampoc pot ser és que es pagui amb diners municipals
perquè en aquests moments són molt escassos.
D’altra banda, celebren que s’incorpori una taxa per als caixers automàtics. Saben que
no es tracta d’una gran quantitat perquè 300€ per 12 caixers és una xifra relativament
escassa, però sí que es repara el greuge del fet que les entitats bancàries, que de per
si ja disposen de recursos i que a més a més són responsables de molts dels mals de
la societat actual, tinguessin el privilegi de no haver de pagar per utilitzar la via pública.
Entenen que és un petit gest però que és positiu.
Per últim, no comparteixen els criteris de la bonificació de la taxa d’intervenció
administrativa als nous establiments al nucli antic perquè entenen que estan pensats,
no tant per fomentar determinades activitats comercials o econòmiques, sinó que
estan pensats per perjudicar-ne algunes molt concretes. Diu que en aquesta mesura hi
ha un fons ideològic que no comparteixen; pensen que no s’hauria de fer cap distinció i
que qualsevol tipus d’establiment hauria de tenir les mateixes bonificacions. A més a
més, troba que els criteris per fer les distincions de quins s’han de bonificar i quins no
són poc clars i discutibles.
Pel que fa a l’esmena del PSC, el senyor Adam Majó diu que és positiva però els
preocupa que això provoqui problemes de tresoreria a l’Ajuntament i que acabi
repercutint en càrregues financeres que hauran de pagar també tots els ciutadans. En
definitiva, el que els preocupa és que una iniciativa que pot ser positiva per facilitar el
pagament dels tributs acabi comportant problemes per a les finances municipals, que
són les de tots els ciutadans. Per això s’hi abstindran.
El senyor Albert Pericas, del Grup Municipal de PxC, diu que tal i com ja han
expressat en altres ocasions en què s’ha debatut sobre l’increment d’impostos, la PxC
sempre ha defensat la congelació o la rebaixa. I això no només ho diu per l’ICIO,
perquè tothom sap la situació en què estan les obres. Amb tot, s’alegren de la rebaixa i
les bonificacions que l’acompanyen encara que ho considerin gairebé una excepció.
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Pel que fa a l’IBI, diu que torna a condemnar a 39.342 rebuts, a una pujada d’entre 25€
a més de 50€, la qual cosa representa un 70% dels manresans.
Pel que fa a l’increment del 5,68% en el rebut de les deixalles, diu que se’ls ha explicat
que es fa per poder quadrar l’augment de l’IVA i renovar maquinària. Sobre això últim,
ell pensava que els pressupostos actuals ja contemplaven la despesa de renovació de
la maquinària en la seva totalitat.
Tot i que pot semblar més fàcil dir-ho que fer-ho, pensa que seria un detall per part de
l’equip de govern si congelessin l’IVA al 18% per la taxa d’escombraries, i encara seria
millor si això ho fessin extensible també per a altres impostos.
Troba excessiu que la grua s’apugi un 8%, sobretot tenint en compte el caos i el
descontrol viari que existeix a la ciutat. Pensa que al servei de grua no li falta feina, i
per tant tampoc fa falta que s’apugi la tarifa.
Casualment, diu que l’increment és 0 per a la taxa de vehicles però que això es deu al
fet a que l’Ajuntament fa pagar el preu màxim permès per la llei. Òbviament això fa que
sigui impossible un augment, per sort del contribuent.
Sobre les bonificacions del 95% per l’obertura de negocis al barri antic i altres zones
de la ciutat pensa que, tot i que en principi podria semblar una decisió correcta,
s’abstindrà de fer comentaris perquè necessita informació complementària, i
s’esperarà a que li contestin una pregunta que ha formulat en el punt de precs i
preguntes.
Observa que les progressives pujades de l’IBI i dels altres impostos que l’equip de
govern diu que de mitjana és del 2,7% (tot i que pensa que al final serà més) està
portant al contribuent a una situació cada vegada més insostenible i de conseqüències
imprevisibles. El contribuent es veu cada dia més mancat de serveis vitals, amb un
poder adquisitiu que cada dia li va a menys i a sobre, aquest Ajuntament li augmenta
la pressió fiscal. Veient el present, el futur se li presenta asfixiat per la pujada
d’impostos perquè l’any que ve, sens dubte, tornaran a incrementar-se. Per tot plegat,
diu que la PxC votarà en contra d’aquests dictàmens.
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, tal i com ha mencionat el
senyor Josep Maria Sala, diu que aquestes ordenances són les que han d’ajudar a
confeccionar el pressupost del 2013 i en definitiva han de permetre poder gaudir dels
serveis que aquesta administració dóna a la ciutat.
El PP troba normal anivellar l’IPC al 2,7%. Entenen que els serveis s’han d’adequar als
increments de preus del consum perquè es puguin continuar oferint amb la qualitat i
l’excel·lència que la ciutadania es mereix. Tot i això, hi ha una sèrie de serveis que
malgrat que s’incrementen en la línia de l’IPC caldria reformular-los o reinventar-los –
malgrat que creu que aquesta no és la millor paraula per denominar-ho perquè per al
cas de les escombraries, per exemple, el servei està molt acotat-. Amb independència
de que la pressió externa s’imposi per sobre de la nostra voluntat, hauria d’haver-hi un
mínim de reacció per part de l’administració per poder mitigar els efectes negatius
envers la ciutadania, la qual cosa no ha de voler dir que es doni menor servei sinó que
s’intenti reformular-lo per oferir-lo a un cost menor. Saben que això no és fàcil i que no
es pot fer en un parell de dies, però troben que cal treballar-ho per tal que es pugui
començar a posar en pràctica al 2014.
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Respecte l’IBI diu que no cal entrar en el debat de com es va fer la revisió cadastral del
2007 perquè ara no és aquest el tema. Tot i això diu que tothom comparteix que els
preus impositius actuals a Manresa vénen d’aquella revisió, encara que uns la puguin
considerar justa i molts altres injusta a conseqüència dels valors que es van aplicar i
que van ser resultants de la bombolla immobiliària. El resultat d’aquests valors és el
que fa insostenible el valor del rebut que han de pagar les famílies.
Per això, el Grup Municipal del PP demana a l’equip de govern contenció, sobretot
perquè el 2013 hi ha un compromís per part del govern sortint i suposa que d’aquest
govern també, que hi hagi una revisió cadastral o de preus per part de l’Agència
Tributària de l’Agència Cadastral, perquè els valors que es reformulin envers el 2013
siguin diferents dels que actualment es computen.
Diu que és evident que encara que es faci aquesta revisió cadastral això no serà
suficient perquè tot dependrà del tipus impositiu que el govern després hi apliqui.
Caldrà veure la revisió de preus i a partir d’aquí saber quin valor impositiu aplicarà
aquest govern per saber com afectarà al pagament de l’IBI. Si hi hagués una reducció
dels valors de preus a la realitat però es continués amb els mateixos valors en l’IBI per
mantenir la recaptació, llavors –i no ara- es podria parlar de pressió fiscal injustificada.
Diu que això serà un tema de debat de futur i que ara no correspon.
Assenyala que ara la ciutadania demana que hi hagi contenció en els preus, i malgrat
que en la majoria dels casos es podria entendre que existeix aquesta contenció, hi ha
molts altres en els quals això no es dóna i no creu que sigui per voluntat d’aquest
govern perquè sovint ja s’arrossega d’abans.
El seu grup considera que el debat de taxes i impostos que s’està duent a terme en
aquest Ple no és vàlid al 100% perquè encara falten les taxes del Conservatori, de
l’Escola d’Art, el transport urbà, el consum d’aigua, etc. Tot això forma un gruix
important en la recaptació i en el pressupost de l’Ajuntament de Manresa, però també
en els aspectes socials de la ciutadania. Diu que no entraran en si l’impost dels
vehicles està bé perquè això no tindria sentit, però que el que realment és important és
que se sàpiga de quins impostos es volen nodrir per saber quin pressupost es vol fer.
Valoren positivament que s’hagi eliminat la taxa d’aparadors, tal i com van sol·licitar
en el seu dia. També valoren positivament que s’hagin unificat els criteris per a tota la
ciutat respecte el 50% de bonificació de l’impost de construcció i obres en
rehabilitacions de les llars dels ciutadans perquè iguala i dóna peu a que es pugui
estimular la construcció.
Resumeix els seus arguments dient que el debat coixeja perquè falta un gruix
important de tarifes que s’hauran de debatre properament, que no hi ha hagut
contenció per part de l’equip de govern pel que fa a l’IBI, i que està bé que
s’afavoreixin les activitats en el barri antic encara que creuen que s’hauria d’expandir a
més zones de la ciutat. Assenyala que molts barris de Manresa tenen problemes de
comerç i diu que el comerç és vida. Diu que les bonificacions per al comerç al centre
històric haurien de ser estimuladores en el sí de la ciutat de Manresa, perquè l’activitat
econòmica està de baixa cada dia més i des de l’Ajuntament, com administració més
propera, s’hauria d’estimular els ciutadans perquè esdevinguin emprenedors i haurien
de saber que l’Ajuntament de Manresa els fa costat, no que els ve a recaptar.
Per tot això, diu que el vot del seu grup a les ordenances serà d’abstenció.
Respecte a l’esmena del PSC, recorda que quan estaven al govern van anar
incorporant la possibilitat del fraccionament del pagament en els darrers anys del
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mandat degut al context econòmic. El satisfà que presentin formalment la petició
d’incorporar la possibilitat del fraccionament perquè això és necessari per a molts
contribuents que tenen dificultats per fer front a aquests pagaments. Tot i això, tal i
com està redactat, l’escrit els genera un seguit de dubtes: Es demana la possibilitat
d’ajornar el pagament dels tributs fins a 12 mesos però això només es diu en l’apartat
dels antecedents mentre que en l’acord no se’n parla. Per això no té clar si el què
estan demanant és que es pugui fraccionar el pagament mes a mes durant 12 mesos
o bé que es pugui ajornar el pagament fins al cap de 12 mesos, perquè diu que són
coses molt diferents i que segons com sigui canviarà molt el sistema de recaptació
d’ingressos de l’Ajuntament. També entén que per a determinades quantitats no
s’haurien de demanar interessos. Els impostos bàsics d’una unitat familiar que demana
fraccionaments no haurien de tenir recàrrecs, però els que formen part d’un negoci sí
que n’haurien de tenir, però en cap cas amb afany especulatiu i amb l’interès
interbancari mínim baix. Insisteix en què no es tracta d’especular sinó de mantenir el
mateix nivell d’ingressos conforme amb els serveis que es presten als ciutadans.
Admet que podrien acceptar l’esmena i votar-la a favor si el PSC els aclareix aquests
conceptes. Hi estarien d’acord si volgués dir que el fraccionament és a 12 mesos, no
d’aquí a 12 mesos.
El senyor Xavier Javaloyes també fa referència que quan en l’esmena diuen que el
fraccionament el sol·liciten persones interpreten que si una persona té un patrimoni tal
que fa que hagi de pagar 6.000 € d’impostos, pot fraccionar però també pot pagar el
recàrrec perquè entén que no és un impost normal d’una família normal. Per això diu
que en aquest cas s’hauria de deixar clar que es parla tant de persones físiques com
d’entitats jurídiques; si això es fes així el PP no hi posaria cap inconvenient. Vol deixar
clar que s’abstindran pel que fa al conjunt de les ordenances, però que si hi ha
possibilitat de votar l’emena separadament per incorporar-la, a aquesta hi votarien a
favor si queden clars els elements que ha assenyalat.

El senyor Pere Culell, del Grup Municipal d’ERC, agraeix les explicacions donades
als grups municipals en les diferents Comissions Informatives per part de l’equip de
govern, i especialment per part del regidor Josep Maria Sala, perquè els han facilitat la
seva anàlisi.
En primer lloc, diu que el seu grup no pot votar a favor de les ordenances perquè és
molt senzill dir que s’han de recaptar determinats diners amb un IPC, però és un IPC
inventat perquè està maquillat pel govern central i és difícil acceptar un valor perquè
posteriorment comportarà tota una sèrie de repercussions.
Tot i així, a l’haver-hi la disminució de l’any passat, consideren que l’augment del 2,7%
és un augment correcte, encara que hi hagi gent que pugui tenir dificultats per fer front
a aquest increment perquè, tal i com han dit la CUP i el PSC, cada vegada hi ha més
persones amb risc d’exclusió.
Diu que l’IBI és redistributiu o si més no s’intenta que ho sigui, i creu que cada vegada
més es busca que hi hagi una relació exacta entre el que ha de pagar cada família i el
seu patrimoni.
Apunta que gairebé 700 famílies es veuran afectades pel canvi que es fa en l’aplicació
de la renda per al còmput de l’impost de les famílies nombroses. Això pot comportar
risc per a les famílies amb un patrimoni mig o baix, que encara que tinguin una renda
suficient en realitat tenen dificultats personals. No sap si seria possible individualitzar
per no perjudicar determinats grups familiars. Així i tot, ERC està a favor de què
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s’inclogui el factor de la renda perquè el seu partit sempre ha estat en la línea que les
persones que tinguin més patrimoni o més renda participin més en la recaptació
d’impostos, especialment en aquests moments de crisi. Encara que, tal i com ha dit,
pensa que l’aplicació hauria de ser més individualitzada com es fa en altres àrees.
Sobre les referències que s’han estat fent a les revisions cadastrals pensa que
dependran del tipus. L’IBI suposa un percentatge important dels ingressos dels
ajuntaments degut al mal finançament municipal i precisament és d’aquí d’on es treu
el gruix important per poder donar serveis als ciutadans. Dóna la sensació que això és
un joc divertit però a la pràctica li sembla que si baixa el cadastre i puja el tipus ningú
s’ha de fer il·lusions perquè, probablement, l’equip que governi, sigui qui sigui, no
tindrà més remei que mantenir la recaptació si vol donar serveis a la població.
Informa que s’abstindran en la votació perquè creuen en una forma no partidista i
responsable de fer política. Pensa que hi ha pocs jocs de mans a fer per aconseguir
tenir un mínim d’ingressos per donar un mínim de serveis i pensa que cada vegada
se’n demanaran més i la prova és que la incorporació de la taxa per als caixers
automàtics suma pocs euros i la supressió de la taxa per als aparadors també afectarà
pocs euros. De fet diu que el seu grup pensava presentar una moció sobre aquest
darrer aspecte però van veure que ja s’havia incorporat a ordenances. Apunta que
aquesta era una demanda que feia temps que feien els comerciants, els quals volien
que aquesta taxa no se’ls apliqués per reinvertir-ho en promoció comercial i
argumentaven que en altres ciutats no existia.
El senyor Pere Culell veu positivament algunes bonificacions i reduccions. També
troba sentit a l’aplicació de mòduls i li sembla que amb aquest sistema es tindrà més
capacitat de recaptar pel què realment s’ha de gravar i s’evita que hi hagi persones
que presentin projectes amb un pressupost a la baixa.
Troben encertat que es pugui rebaixar el 3% dels rebuts que s’avancin i que això no
només sigui possible per l’IBI sinó també per l’IAE, els guals i les deixalles, perquè diu
que això dóna liquiditat. També troben positiu que es vulguin promoure les plantes
baixes del centre històric amb la intenció de fomentar l’ocupació d’espais que sovint
estant abandonats.
Assenyala que el senyor Adam Majó ha parlat sobre la conscienciació en el tema dels
residus i que les empreses generen massa embalatges. També ha dit que això surt de
la competència municipal. Ell pensa que la ciutadania cada vegada pren més
consciència i que han augmentat els residus que es poden reaprofitar, però això és
una feina continuada i en part forma part de la responsabilitat de cadascun de
nosaltres d’anar-ho treballant. La política d’ERC és que el cost de la recollida
d’escombraries no pot generar un dèficit que a la llarga sigui perjudicial i s’ha d’intentar
equiparar el cost al que es cobra. Això, però, tenint en compte la repercussió de l’IVA
que aproximadament suposa 1 milió d’euros i que empobreix l’economia productiva i
de consum. Diu que en aquestes coses encara no hi poden incidir. S’esperaran a
conèixer el pressupost perquè volen veure com es gestionen aquests ingressos i
mentrestant s’abstindran, a l’igual que ja varen fer l’any passat.
En quant a l’esmena del PSC diu que estan en la línia que ha expressat el PP i
demanen a CiU que els digui, si és que ho saben en aquest moment, quanta gent no
pot pagar i com se soluciona a hores d’ara, així com si això que proposen els
socialistes és molt nou o si ja s’està fent quelcom similar. En funció de la resposta que
obtinguin, decantaran el seu vot a l’esmena cap a una posició o una altra.
Acta de la sessió plenària núm. 11 de 18 d’octubre de 2012

93

El senyor José Luis Irujo, del Grup Municipal del PSC, respon als comentaris que
s’han fet sobre l’esmena d’addició que han presentat al dictamen 4.1.1.
Dóna la raó al senyor Xavier Javaloyes quan diu que en el text de l’acord hauria
d’aparèixer que les persones que puguin efectuar la sol·licitud d’ajornament o
fraccionament siguin tant físiques com jurídiques perquè precisament el topall dels
6.000€ el van posar no únicament per ajudar a persones que els seus tributs són molt
inferiors a aquesta quantitat sinó també a la petita empresa i als emprenedors. Per tant
demana que s’inclogui com una esmena in voce.
Continuant amb els aclariments a l’esmena que han presentat, fa una segona esmena
in voce per demanar que s’incorpori que l’ajornament sigui fins a un màxim de 12
mesos, és a dir, que seria possible en els posteriors 12 mesos com a màxim des de la
presentació de la sol·licitud per part de la persona física o jurídica.
Estan convençuts que aquesta esmena ajudarà a moltes persones a pal·liar o resoldre
els seus deutes tributaris en un moment de retracció de l’activitat econòmica.
Respecte al dictamen d’ordenances fiscals del 2013 que ha presentat el govern
municipal i els comentaris que han fet els diferents grups municipals que han
intervingut manifesta que, en l’actual moment històric que s’està vivint, aquests debats
estan una mica desfasats. S’ha estat dient coses com que una pujada d’impostos en
aquest moment concret pot ser una equivocació, que es vota per responsabilitat, que
aquestes ordenances estan en una línea normal i que eren previsibles, que si no
s’apliquessin aquestes taxes el finançament de l’Ajuntament es posaria en situació de
perill, que hi ha taxes excessives, que s’han de remodelar serveis perquè les taxes
associades no siguin tan altes, etc. Diu que el seu grup no farà una explicació
particularitzada per a cada ordenança perquè entenen que aquestes ordenances es
fan amb coherència amb les del 2012.
Més enllà que les ordenances puguin ser raonables, també hi troben alguns arguments
discutibles. Tot i això volen transcendir aquest debat i reconeixen que avui en dia els
ajuntaments es troben en una situació d’insuficiència financera. Diu que entre tots
hauran d’assegurar que es pugui continuar complint amb 2 objectius irrenunciables
que són, en primer lloc que l’Ajuntament pugui fer front als seus compromisos i
obligacions econòmiques i en segon lloc que pugui continuar prestant els serveis
públics bàsics competencials municipals amb la màxima qualitat possible.
El senyor José Luis Irujo explica que votaran a favor d’aquestes ordenances perquè el
PSC vol que, a més a més, es compleixi un tercer objectiu: l’actuació social davant la
crisi. Diu que no serien responsables si d’aquí a uns mesos presentessin esmenes per
incrementar la despesa social si abans no han facilitat que el govern pugui comptar
amb els ingressos perquè les pugui dur a terme. Apunta que la demagògia populista
pot estar bé però que la ciutadania, que cada vegada té més problemes en la seva
vida diària, el que vol són menys paraules i més gestos. Recorda que a l’agost el PSC
va presentar a tots els grups municipals, i als mitjans de comunicació, un pacte social
per la governabilitat de Manresa i avui el torna a posar a disposició de les forces
polítiques representades en aquesta Sala perquè la situació social és crítica. Diu que
els problemes d’atur a la ciutat són molt importants i pronostica que la situació
empitjorarà. Troba que si no són capaços de reaccionar davant d’això no servirà de res
que una taxa pugi o baixi un 0,1%. Tampoc servirà de res els 300€ que es recaptin pel
caixer automàtic si després no s’orienten els ingressos a l’actuació social davant la
crisi. Manifesta que el pacte social que planteja el PSC té 3 objectius bàsics:
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La dotació d’uns diners per al Pla d’ocupació local per tal de poder donar feina
a persones sense ocupació que estiguin en situació límit (aturats sense
prestació i famílies sense ingressos).
La dotació econòmica per un Pla per al suport de l’emprenedoria local.
Incrementar, de forma sensible i d’acord amb les circumstàncies, totes les
ajudes personalitzades de caràcter social, ja siguin per alimentació, habitatge o
altres problemes. De forma secundària, també, incidir en les beques a nivell
educatiu -de menjador escolar i altres- i en la participació ciutadana.

El senyor José Luis Irujo declara que per aconseguir aquests objectius calen diners, o
si més no, no perdre’ls. Explica que fa dies que mantenen converses amb el govern
municipal i que el vot a favor que faran a les ordenances fiscals no significa un sí
genèric al conjunt d’ordenances sinó que significa que es mobilitzen a favor que
aquestes ordenances fiscals serveixin, en la mesura del possible, per fer un gir en els
pressupostos del 2013 per tal que s’introdueixin aquestes línies programàtiques de
caràcter social que estan reclamant. Troba que potser se’ls pot acusar de ser massa
responsables, però s’estima més això que no pas que els acusin de demagògics i
populistes. També diu que algú els podria acusar d’ingenus, però diu que la seva línia
és la de col·laborar amb el govern municipal per tirar endavant la ciutat davant dels
reptes de caràcter social als que ha de fer front. Pensa que si no s’atenen aquestes
necessitats el fracàs serà de tots plegats.
Insisteix en què el govern té el suport del PSC respecte a les ordenances fiscals i
declara que també el podrà tenir en els pressupostos si s’avança en les propostes que
han plantejat, i que en tot cas s’hauran d’acordar.
Tanca el seu discurs dient que el Grup Municipal del PSC votarà a favor de les
ordenances fiscals.

El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CiU, amb relació a l’esmena
que presenta el PSC diu que en principi l’assumeixen com a pròpia, hi votaran
favorablement i la incorporaran al text. Suggereix a la Mesa que aquesta esmena
s’incorpori en el dictamen 4.1.1 amb les esmenes in voce que s’han fet en aquest Ple.
Seguidament respon als comentaris que s’han fet amb relació a les ordenances. Sobre
el què deia la CUP de que les ordenances tenen una doble funció positiva i negativa i
que demanen que siguin de caire progressiu diu que, en tot cas, això caldria sol·licitarho a les instàncies que correspongui i que no són municipals. L’Ajuntament gestiona
els impostos per delegació de l’estat i no tenen capacitat normativa.
Respecte a les deixalles informa que el regidor delegat de Medi ambient està treballant
amb la concessionària però que no són gestions immediates sinó que tenen un
recorregut llarg en el temps, més encara quan la concessió té un any i pocs mesos de
vida dels 10 anys previstos, i per tant, s’haurà de veure com van avançant les
modificacions que es puguin introduir a fi i a efecte dels acords pertinents amb
l’empresa concessionària.
Sobre el que s’ha parlat de la reducció dels embalatges diu que això és un tema més
genèric i comenta que les empreses dels polígons industrials de Manresa tenen
capacitat per gestionar de forma individualitzada les seves deixalles, sempre i quan ho
facin amb una empresa homologada i presentin els certificats a l’Ajuntament cada any.
De forma indirecta implica que part dels recursos de recollida estan pensats, sobretot,
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per a l’àmbit domèstic, donat que l’industrial té ja altres solucions que s’autogestionen.
Comenta al senyor Adam Majó que amb algunes de les coses que diu segurament es
podrien posar d’acord, però que pel que fa a la concessió de la recollida
d’escombraries i neteja, si el nivell de responsabilitat ciutadana augmentés, a la llarga
es podrien aconseguir millores que de forma natural minoritzarien els costos, ja sigui
per la via de les deixalles o per la via de la neteja, i que en el fons no deixen de ser
despeses de caràcter estrictament municipal.
Pensa que la PxC té certa confusió perquè quan parlen de l’IBI diuen que hi ha 39.000
rebuts que pugen més de 25€, quan el que l’equip de govern ha informat és que
37.000 rebuts, dels més de 59.000 que hi ha en total, estan entre 0€ i 25€, el que no té
res a veure amb què s’apugin 25€. També han parlat sobre l’IVA i deixa clar que
l’Ajuntament no aplica l’IVA a res, però que en canvi a l’Ajuntament sí que li apliquen i
l’han d’assumir perquè són finalistes i no hi ha possibilitat de repercutir-lo o
compensar-lo. El que s’ha de fer és que formi part com un cost més de l’escandall de
costos d’un servei, en aquest cas del de la recollida de deixalles, i intentar compensarho amb els ingressos de la taxa. Diu que tots els increments que representen les
deixalles estan contemplats en el plec i pel que fa a la planificació de la compra de
maquinària hi havia una fase molt suau, al 2011 i 2012, mentre que al 2013 i 2014
s’establia una incorporació important de maquinària nova. Això es va preveure així per
dos motius: en primer lloc perquè la maquinària que estava en servei encara tenia una
certa vida útil que valia la pena aprofitar-la per indirectament aconseguir el segon
benefici que és que durant dos anys els preus del nou contracte no s’haguessin
d’incrementar de forma substancial. Explica que qualsevol ajuntament que faci nou
contracte del servei de neteja i recollida de deixalles, com que el que sempre es busca
és millorar el servei, automàticament s’apliquen noves tecnologies, més maquinària,
més cara i amb més amortització. Es va optar per fer-ho progressivament perquè això
no fos tan agressiu, però en tot cas, aquests increments es van aprovar quan es va
aprovar el nou plec de condicions al setembre o octubre del 2010 i que té vida per un
període de 10 anys amb possibilitat de prorrogar-lo 10 anys més.
Quan el senyor Albert Pericas ha apuntat que l’increment podria acabar sent superior
al 2,7%, el senyor Josep Maria Sala li assegura que l’augment serà del 2,7%
estrictament i que el que passarà amb l’IPC a 31 de desembre no ho sap ni el propi
ministre.
Recalca que en cap cas aquestes ordenances incrementen la pressió fiscal, sinó que
la mantenen i en alguns casos la disminueixen, entenent per pressió fiscal els
impostos, perquè una taxa, com la de les deixalles, és una contrapartida per un servei.
Sobre la revisió cadastral, tema del qual n’han parlat tant ERC com el PP, comenta
que en aquests moments s’està amb converses amb el Centre de gestió cadastral de
Barcelona per veure si el sistema de revisió que s’aplicarà vindrà per la via de la
revisió del cadastre, per la via de la revisió de preus o per un sistema mixt. Sigui com
sigui, el que està clar és que el pes dels ingressos municipals per aquest impost és
molt important i pràcticament representa el 33% dels ingressos de l’Ajuntament. Si
alguna cosa no es pot tocar quan hi hagi revisió és la xifra d’ingressos i demana al PP
que ajudin per tal que el govern de Madrid canviï el finançament de les entitats locals.
Si no augmenta el finançament del Fons nacional de cooperació que ve de Madrid i
que ara representa el 13%, no es podran aplicar grans rebaixes i descomptes en
impostos com l’IBI, cosa que els agradaria molt poder-ho fer.
Admet que falten algunes ordenances però diu que, a l’igual que l’any passat, les
ordenances del Conservatori, de l’Escola de Música, de l’Escola d’Art, clavegueram,
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etc. no es porten en aquest Ple. En tot cas, diu que es tracta de taxes que seran
d’aplicació en el moment que els correspongui, com per exemple les que fa referència
a l’ensenyament que no tindran aplicació fins al nou curs que, fora del període de
matriculació al mes d’abril, no començarà fins el setembre de 2013. Per tant, pensa
que hi ha temps suficient i que es podrà ser més eficient per plantejar els increments
d’aquestes ordenances, i que quan toqui es discutiran en aquesta Sala.
Corregeix la xifra que ha donat ERC sobre les famílies afectades pel canvi en la forma
d’aconseguir bonificacions. El senyor Pere Culell ha parlat de 700 famílies però el
senyor Josep Maria Sala diu que al 2012 es van atorgar bonificacions a 467 famílies
nombroses i a 21 de caràcter especial. Això no vol dir que a la ciutat hi hagi més
famílies d’aquesta tipologia que per desconeixement no ho hagin demanat o bé que
havent-ho demanat, no reunissin els requisits. En tot cas, la xifra que ha donat el
senyor Pere Culell no és la que els consta en les informacions que es tenen.
Comenta que tindran molt en compte el projecte que va presentar el PSC i estaran
amatents a l’hora d’elaborar el pressupost. Els diu que continuaran parlant sobre el
tema amb la voluntat de trobar punts de concurrència que permetin treballar
conjuntament.
Vol fer una apreciació a l’esmena aclarint que actualment l’Ajuntament ja està oferint
característiques similars amb el fraccionament que plantegen, amb la diferència que
fins a 3.000€ s’estan concedint 6 mesos de possibilitat d’ajornar i a partir de 3.000€
fins a 6 mesos. I diu que el que es demana aquí és que, independentment de que
siguin persones físiques o jurídiques, a partir de 6.000€ amb avals i fins a 6.000€
sense avals, es pugui ajornar 12 mesos a conveniència de l’interessat a partir de la
data de sol·licitud, tot i que a partir de l’1 de gener de l’any següent de la sol·licitud
començaran a generar els interessos que marqui la llei, i en tots els casos.
Finalment agraeix el posicionament dels diferents grups i molt especialment el del PSC
pel seu vot de confiança a les ordenances.
El senyor Pere Culell, del Grup Municipal d’ERC, demana si el fet d’aprovar
l’esmena d’addició comportarà l’aprovació automàtica de tot el dictamen, a la qual
cosa l’alcalde li respon afirmativament.
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, manifesta que estan
d’acord amb l’esmena d’addició i les seves modificacions, però com que el fet de votar
a favor de l’esmena suposaria votar a favor del dictamen 4.1.1, el seu grup s’abstindrà
en la votació.
No havent-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació el dictamen 4.1.1 amb
l’esmena d’addició del Grup Municipal Socialista i les modificacions in voce
incorporades i el Ple ho aprova per 14 vots afirmatius (11 GMCiU i 3 GMPSC) i 9
abstencions (3 GMERC, 3 GMPP, 1 GMPxC i 2 GMCUP) i, per tant, s’aprova el
dictamen tal com ha estat presentat amb la modificació del punt tercer que quedarà
redactat tal com segueix:
“TERCER: Es modifica el text de la disposició final de totes les ordenances detallades en aquest
dictamen, que passaran a tenir el redactat següent:
1.- Podrà ajornar-se o fraccionar-se el pagament dels deutes tributaris i altres deutes per ingressos
de dret públic a sol·licitud de les persones físiques o jurídiques obligades al seu pagament, quan la
seva situació econòmica i/o financera els impedeixi transitòriament fer el pagament dels seus deutes,
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en les condicions que es determinin. La concessió de l'ajornament o fraccionament sol·licitat es
produirà de forma automàtica quan es tracti de deutes inferiors a 6.000,00 euros i per una duració
inferior a 12 mesos des de la data de la sol·licitud, si bé es dictarà un acte administratiu per l'òrgan
competent en el qual es recolliran els terminis de venciment de cada termini o fracció. D'acord amb el
que es preveu a l'article 82.2.a) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, es
dispensarà de la constitució de garantia en els casos d'ajornaments i/o fraccionaments concedits
respecte de deutes per quantia inferior a 6.000,00 euros.
L’Ajuntament informarà d’aquesta possibilitat d’ajornament o fraccionament dels pagaments en lloc
destacat de la publicitat que envia anualment als/les contribuents informant-los del calendari fiscal de
la ciutat; i/o en qualsevol altre format d’informació o propaganda que es faci en aquest àmbit. També
a la pàgina web, en lloc destacat en la “home” i, especialment, en el capítol de “pagaments”.
2.- Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2013, i continuarà en
vigor mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.”

L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.2 a votació, i el Ple l’aprova per 17 vots afirmatius (11
GMCiU, 3 GMPSC, i 3 GMERC), 6 abstencions (3 GMPP, 1GMPxC, i 2 GMCUP) i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.3 a votació, i el Ple l’aprova per 17 vots afirmatius (11
GMCiU, 3 GMPSC, i 3 GMERC), 6 abstencions (3 GMPP, 1GMPxC, i 2 GMCUP) i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

4.1.4

Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit
extrajudicial a favor d’Arval Service Lease, S.A.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 3
d’octubre de 2012, que es transcriu a continuació:
“Antecedents de fet
Mitjançant Resolució dictada el dia 24 d’abril de 2008, l’Ajuntament de Manresa va
adjudicar el contracte de subministrament d’un vehicle adscrit a la Unitat de
Notificadors, mitjançant la modalitat d’arrendament a llarg termini sense opció de
compra, a l’entitat mercantil Caixarenting, SAU (Actualment Arval Service Lease, SA).
El 19 de juny de 2012 va finalitzar el contracte d’arrendament esmentat, per la qual
cosa, i atenent que per a la Unitat de Notificadors és necessari disposar d’un vehicle,
la Junta de Govern Local va aprovar un nou expedient de contractació.
Tenint en compte que la licitació va quedar deserta, l’Ajuntament de Manresa va
posar-se en contacte amb l’entitat arrendadora sobre la possibilitat de prorrogar el
contracte per un any més, però la resposta afirmativa per part de l’entitat no va arribar
fins el mes d’agost.
Atès que des de la finalització del contracte i fins a 30 de setembre de 2012,
l’Ajuntament de Manresa ha continuat fent ús del vehicle, és procedent el pagament de
les factures presentades durant aquest període.
Fonaments de dret
Article 23 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, article 173 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
Acta de la sessió plenària núm. 11 de 18 d’octubre de 2012

98

les hisendes locals i article 60 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, segons els
quals és competència del Ple el reconeixement extrajudicial de crèdit.
Per tot això, com a regidor delegat d’Hisenda i Governació, proposo al Ple de la
Corporació l’adopció del següent
ACORD
Reconèixer un crèdit extrajudicial a favor del creditor que es relaciona a continuació,
pel deute acreditat i informat pel responsable del servei.
Creditor:
Adreça:
Concepte:

Import:

ARVAL SERVICE LEASE, SA.
CIF: A81573479
Av. del Juncal, 22-24
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Factures núm. 2012294812, 2012342989, 2012388490 i 2012433990,
per un import total de 1.007,96 €, en concepte de l’arrendament del
vehicle utilitzat a la Unitat de Notificadors, durant els mesos de juny,
juliol, agost i setembre de 2012.
1.007,96 € “

El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CIU, explica que el dictamen fa
referència al contracte de subministrament d’un vehicle mitjançant la modalitat de
rènting.
Diu que a finals de juny va finalitzar el contracte d’arrendament, quedant la licitació
deserta, però que ja s’ha aprovat un nou expedient de contractació.
Manifesta que des de la finalització del contracte i fins al setembre s’ha continuat fent
ús del vehicle, i per això és procedent el pagament de les factures presentades durant
aquest període.
Diu que per això s’ha de reconèixer un crèdit extrajudicial a favor de l’empresa ARVAL
SERVICE LEASE, per un import total de 1.007,96 €.

L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.4 a votació, i el Ple l’aprova per 19 vots afirmatius (11
GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMPP i 2 GMCUP), 2 abstencions (2 GMERC), i 2 abstencions
legals dels senyors Joan Vinyes i Albert Pericas, per trobar-se absents de la sala en el
moment de la votació d’acord amb l’article 100.1 del ROF) i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.1.5

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació
de crèdits núm. SD/011-12 relatiu a la modificació de l’aplicació
pressupostària 491.0.48920 - Societat de la Informació.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 3
d’octubre de 2012, que es transcriu a continuació:
“En data 29 de desembre de 2011, el Ple de la Corporació va aprovar inicialment el
Pressupost municipal per a l’exercici 2012.
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Amb posterioritat a l’aprovació del pressupost s’han produït diverses modificacions i
canvis de criteri en la gestió i execució d’algunes de les despeses previstes, les quals
fan necessari la modificació de les següents aplicacions pressupostàries, que afecten
a les previsions de subvencions nominatives establertes al Pressupost :

o

Aplicació 491.0.489.20 ( Tecnologies i Societat de la informació. Transferències
corrents. Subvencions nominatives).
A) Subvenció nominativa a la Fundació CATIC, d’import 10.000,00 €.
Las Fundació CATIC va cessar les seves activitats el proppassat mes de maig, per
raons de viabilitat econòmica, i paral·lelament es va promoure la constitució d’una
associació d’empreses del sector TIC3, que serà continuadora en part de les
activitats de dinamització i foment de la cooperació entre les empreses del sector
TIC. Es proposa reduir la subvenció que s’havia previst atorgar a la Fundació
CATIC en 6.000,00 € , passant dels 10.000,00 € als 4.000,00 €. I atorgar una
subvenció de 6.000 € a l’Associació TIC3 (CIF G65872533 ).
B) Subvenció nominativa a Centre d’Innovació en Productivitat (CIP), Fundació
Privada, d’import 15.000,00 € .
Es proposa reduir l’import d’aquesta subvenció en 12.000,00 €, passant dels
15.000,00 € inicialment previstos a 3.000,00 €. I augmentar la dotació de
l’aplicació 491.0.226, en 12.000,00 € , per poder finançar les despeses de
programa de formació en TIC FORMATIC.

L’article 22 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, preveu
l’assignació nominativa al pressupost com un procediment d’atorgament de les
subvencions, desenvolupat a l’article 65 del decret 887/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, així com a l’article 23 de les bases
d’execució del pressupost que en regula el procediment d’atorgament per part de
l’Ajuntament de Manresa.
Així, en compliment del principi de publicitat previst a l’article 8 de la Llei 28/2003, per
a l’assignació d’aquestes subvencions es necessària l’espeficació i publicació dels
seus beneficiaris.
L’article 22 de la llei 71/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
determina , al seu apartat 2.e), que és competència del ple l’aprovació i modificació
dels pressupostos municipals, quedant regulat el procediment al Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes
Locals.
Per tot l’exposat, el Regidor Delegat d’Hisenda i Governació que subscriu proposa
sotmetre a l’aprovació del Ple de la Corporació Municipal els següents
A C O R D S :
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. SD/011-12,
relatives a diverses aplicacions pressupostàries de concessió de subvencions
nominatives que s’especifiquen :
Aplicació 491.0.489.20 (Tecnologies i Societat de la Informació. Transferències
corrents. Subvencions nominatives )
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Consignació actual
Baixa
Consignació definitiva
Fundació CATIC
Associació TIC3
Centre d’Innovació en Productivitat (CIP) Fundació Privada

25.000,00 €
12.000,00 €
13.000,00 €
4.000,00 €
6.000,00 €
3.000,00 €

Aplicació 491.0.226 ( Tecnologies i Societat de la Informació. Despeses diverses )
Consignació actual
Augment
Consignació definitiva

20.650,00 €
12.000,00 €
32.650,00 €

Segon.- Exposar al públic l’esmentat expedient de modificació de crèdits per un
termini de 15 dies als efectes de reclamacions, de tal manera que de no presentarse’n cap s’entendrà la modificació definitivament aprovada, procedint-se a la publicació
del text de l’acord esdevingut definitiu al BOP a efectes de la seva entrada en vigor.
Tercer.- Habilitar l’alcaldia o membre de la corporació en qui delegui per ala signatura
dels documents necessaris per a l’efectivitat dels acords adoptats.”
La senyora Sílvia Gratacós, del Grup Municipal de CIU, explica que el dictamen fa
referència a l’expedient de modificació de crèdits relatius a aplicacions
pressupostàries.
La primera està relacionada amb una subvenció nominativa prevista per la Fundació
CATIC, per un import inicial de 10.000,00€, dels quals 6.000,00€ passen a l’Associació
TIC3.
La següent fa referència a una subvenció nominativa prevista per al Centre d’Innovació
en Productivitat, per reforçar la partida pressupostària dels cursos de formació que es
fan al Palau Firal, dins el Programa FORMATIC.

L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.5 a votació, i el Ple l’aprova per 11 vots afirmatius (11
GMCiU), 10 abstencions (3 GMPSC, 2 GMERC, 3 GMPP i 2 GMCUP), i 2 abstencions
legals dels senyors Joan Vinyes i Albert Pericas, per trobar-se absents de la sala en el
moment de la votació d’acord amb l’article 100.1 del ROF) i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.1.6

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de les
aplicacions pressupostàries 3351.48920 i 3350.48920 relatives a
subvencions nominatives- Cultura.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 3 d’octubre de
2012, que es transcriu a continuació:
“En data 29 de desembre del 2012, el Ple de la Corporació va aprovar inicialment el
Pressupost municipal.
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En data 28 de setembre de 2012, el cap de secció de Cultura ha emès un informe per
les modificacions de les aplicacions pressupostàries 335148920 i 335048920 relatives
a subvencions nominatives per atendre necessitats del servei.
L’article 22 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, preveu
l’assignació nominativa al pressupost com un procediment d’atorgament de les
subvencions, desenvolupat a l’article 65 del decret 887/2006 de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de l’esmentada llei així com a l’article 23 de les bases
d’execució del pressupost en regula el procediment d’atorgament per part de l’
Ajuntament de Manresa.
Així, en compliment del principi de publicitat previst a l’article 8 de la Llei 38/2003, per
a l’assignació d’aquestes subvencions en cal l’especificació i publicació dels seus
beneficiaris.
L’article 22 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
determina al seu apartat 2.e que és competència del ple l’aprovació i modificació dels
pressupostos municipals, quedant regulant el procediment al Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals.
Per tot l’exposat, el Regidor d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment les modificacions de les aplicacions pressupostàries
335148920 i 335048920 relatives a subvencions nominatives.
Segon.- Aprovar la següent modificació pressupostària per a l’exercici 2012:
PARTIDA

CONCEPTE

335148920

Cinema i Audiovisual
- Subvencions
nominatives

335048920

INCREMENT

BAIXA

RESULTAT FINAL

15.000

Associació Festival de Cinema
Negre queda: 5.000 €
Cine Club: 4.000 €

Teatre, Música i
Dansa.-Subvencions
nominatives

Propaganda pel Fet (Casa de la
Música): 50.000 €
6.000

Agrupació Cultural del Bages:
4.500 €
Fundació Cultura i Teatre: 2.500 €

3350226
TOTAL

Teatre, Música i
Dansa.-Despeses
diverses

21.000
21.000

Per atendre necessitats del servei
21.000

Tercer.- Exposar al públic l'expedient de modificació de les esmentades aplicacions
pressupostàries per un termini de 15 dies a efecte de reclamacions, de tal manera que
de no presentar-se’n cap s'entendrà la modificació definitivament aprovada, cas en el
que es publicarà el text de l' acord elevat a definitiu al BOP a efectes de la seva
entrada en vigor.
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Quart.- Habilitar l’alcaldia o membre de la corporació en qui delegui per a la signatura
de quanta documentació sigui adient a l'efectivitat dels acords presos.”

El senyor Joan Calmet, del Grup Municipal de CIU, explica que el dictamen fa
referència a un canvi de partides d’unes subvencions nominatives que en part no s’han
executat i per un valor total de 21.000,00 €.
Diu que provenen d’una banda per la subvenció del Festival del Cinema de Manresa
que no s’ha fet, i l’altra correspon a la subvenció per a la Casa de la Música.
Manifesta que això permetrà utilitzar els 21.000,00 euros en altres activitats de la
regidoria de Cultura com pot ser: la dinamització del centre històric, la preparació de
l’any Amat i Piniella de l’any vinent, actuacions a la biblioteca i al museu, etc.

L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.6 a votació, i el Ple l’aprova per 14 vots afirmatius (11
GMCiU i 3 GMERC), 8 abstencions (3 GMPSC, 3 GMPP i 2 GMCUP), i 1 abstenció
legal del senyor Albert Pericas, per trobar-se absent de la sala en el moment de la
votació d’acord amb l’article 100.1 del ROF. ) i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
4.1.7

Dictamen sobre aprovació inicial, si escau,
de la modificació de
l’aplicació pressupostària de Seguretat Ciutadana (1300.48920 Estructura
General de la Seguretat – Subvencions nominatives).

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, d’1 d’octubre de 2012,
que es transcriu a continuació:
“En data 29 de desembre del 2011, el Ple de la Corporació va aprovar inicialment el
Pressupost municipal per al 2012.
En data 28 de setembre de 2012, el cap accidental de la Policia Local ha emès un
informe per a la disminució de l’aplicació pressupostaria 1300.48920 – Subvencions
nominatives, per un import de 800,00 €.
L’article 22 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, preveu
l’assignació nominativa al pressupost com un procediment d’atorgament de les
subvencions, desenvolupat a l’article 65 del decret 887/2006 de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de l’ esmentada llei així com a l’article 23 de les bases
d’execució del pressupost en regula el procediment d’atorgament per part de l’
Ajuntament de Manresa.
Així, en compliment del principi de publicitat previst a l’article 8 de la Llei 38/2003, per
a l’assignació d’aquestes subvencions en cal l’especificació i publicació dels seus
beneficiaris.
L’article 22 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
determina al seu apartat 2.e que és competència del ple l’aprovació i modificació dels
pressupostos municipals, quedant regulant el procediment al Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals.
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Per tot l’ exposat, el Regidor d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’aplicació pressupostària 1300.48920
relativa a subvencions nominatives de tal manera que la nova redacció serà, un cop
efectuada la disminució proposada sigui de:
Aplicació pressupostària
nominatives

1300.48920:

Estructura General de la Seguretat,- Sub.

Pressupost inicial
Disminució proposada
Consignació resultant

900,00€
800,00€
100,00€

Segon.- Exposar al públic l'expedient de modificació de les esmentades aplicacions
pressupostàries per un termini de 15 dies a efecte de reclamacions, de tal manera que
de no presentar-se’n cap s'entendrà la modificació definitivament aprovada, cas en el
que es publicarà el text de l' acord elevat a definitiu al BOP a efectes de la seva
entrada en vigor.
Tercer.- Habilitar l’alcaldia o membre de la corporació en qui delegui per a la signatura
de quanta documentació sigui adient a l'efectivitat dels acords presos.”

La senyora Olga Sanchez, del Grup Municipal de CIU, explica que el dictamen
consisteix en aprovar inicialment la modificació de l’aplicació pressupostària relativa a
subvencions nominatives amb un pressupost inicial de 900,00 €, per tal de disminuir-la
en 800,00 € per a atendre despeses de material divers.

L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.7 a votació, i el Ple l’aprova per 11 vots afirmatius (11
GMCiU), 11 abstencions (3 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP i 2 GMCUP), i 1 abstenció
legal del senyor Albert Pericas, per trobar-se absent de la sala en el moment de la
votació d’acord amb l’article 100.1 del ROF i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
4.1.8

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la pròrroga per un any del
“Confirming” d’import 3.000.000 €, signat amb Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria S.A. en data 28 d’octubre de 2011 amb les noves condicions.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 27 de
setembre de 2012, que es transcriu a continuació:
“Veient la situació de l’economia i les dificultats d’alguns proveïdors per obtenir
finançament a les seves respectives entitats financeres, s’ha instruït, per quart any,
expedient administratiu per a la contractació d’un producte financer, per a la gestió de
les ordres de pagament ja acceptades a càrrec de l’Ajuntament de Manresa, i a favor
dels nostres proveïdors.
Aquest producte financer es l’anomena’t “Confirming”, que el que fa es afavorir l’accés
a fonts de finançament, si així ho desitgen, dels nostres proveïdors.
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Vist que en data 28 d’Octubre del 2011, es signà un confirming amb el Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria S.A., i que existeix la possibilitat de prorrogar-lo per un any, amb
unes noves condicions financeres del mateix.
Vist que la xifra de pagaments que es fa servir per aquest contracte es de 3.000.000€,
import que en cas de demora al venciment de la data de pagament de les remeses
cedides, s’ha de computar com l’equivalent a una operació de tresoreria.
Vist el que disposen els articles 51 i 52.2 del Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
Març pel que s’aprovà el text refós de la llei reguladora de les hisendes Locals, en el
sentit que es podran concertar operacions de crèdit a curt termini, que no excedeixin
d’un any, sempre que en el seu conjunt no superin el 30% dels ingressos liquidats per
operacions corrents en l’exercici anterior, aquest import per a l’any 2011 fou de
71.901.519€, i que fins al moment present i sense comptar aquesta operació que es
proposa prorrogar, s’han aprovat, signat i estan vigents operacions de tresoreria i de
confirming per un import total de 8.000.000€.
Vist l’informa del Sr. Interventor de data 27 de Setembre del 2012.
Per tot això el Tinent d’Alcalde d’Economia i Governació, proposa al Ple de la
Corporació municipal l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Prorrogar per un any el producte financer anomenat “Confirming”
d’import 3.000.000€, signat amb Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. en data 28
d’Octubre del 2.011 i amb les següents noves condicions:
Termini de durada: 1 any
Dates de les remeses de pagament: Mínim 15 dies i màxim 90 dies.
Condicions pels proveïdors:
Termini de finançament: Màxim de 90 dies.
Comissió d’assegurament: 0,45%.
Tipus d’interès: Euribor 90 dies +4,5%.
Condicions per l’Ajuntament en cas de post-confirming:
Termini de finançament: Màxim 90 dies més.
Tipus d’interès: Euribor 90 dies + 4,5%.
SEGON.- Facultar a l’alcalde per a la signatura dels documents que siguin necessaris
per a la formalització de la pròrroga del contracte del producte financer esmentat a
l’acord primer.”
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CIU, explica que el dictamen fa
referència a una nova operació de confirming que substituirà a la que ja teníem amb el
mateix Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
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Diu que les condicions s’han endurit ja que l’any passat es parlava d’un diferencial del
3,5% i aquest any és del 4,5% més l’Euribor i el post-confirming ha passat dels 180
dies a la proposta actual de 90 dies.
Demana el vot favorable per la necessitat que té l’Ajuntament de disposar d’operacions
financeres per poder fer front al pagament ordinari de les obligacions amb els
proveïdors.

L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.8 a votació, i el Ple l’aprova per 17 vots afirmatius (11
GMCiU, 3 GMPSC i 3 GMERC), i 6 abstencions (3 GMPP, 1 GMPxC, i 2 GMCUP) i,
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

4.1.9

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de
crèdits núm. 20/2012 dins del Pressupost municipal vigent.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 5 d’octubre de
2012, que es transcriu a continuació:
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que
no poden demorar-se fins l’exercici del 2013, 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 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 suplements de crèdit, per a
finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden
demorar fins a l’exercici del 2013.
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 20/2012 dins el
Pressupost Municipal, amb especificació de les aplicacions 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 20/2012 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
consideraran aprovats definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin
presentat reclamacions.”

Acta de la sessió plenària núm. 11 de 18 d’octubre de 2012

106

Acta de la sessió plenària núm. 11 de 18 d’octubre de 2012

107

El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CIU, explica que el dictamen fa
referència a un expedient de modificació de crèdits per incorporar una partida
pressupostària per fer front a les despeses electorals de les eleccions del 25 de
novembre, per un import de 10.000,00 € finançats amb romanents d’interessos
financers.
També hi ha un canvi de partides intern referent a la rehabilitació del pati de l’escola
Valldaura per un import de 3.000,00 €, hi ha una disminució d’una partida de
50.000,00€ prevista per al foment de la rehabilitació d’edificis catalogats, quedant
aquests recursos alliberats ja que està previst que s’acabi l’exercici 2013. Per això es
proposa destinar dels 50.000,00 €, 20.960 € per al manteniment de la via pública i
29.040 € per a la redacció del projecte de consolidació i restauració del Pont Nou,
subvenció concedida de 250.000,00 € pel PUOSC.
Explica que també hi ha una partida amb 61.130,00 € fruit d’una baixa en el
manteniment i millora de l’enllumenat i xarxes d’energia elèctrica, estalvi que s’ha
produït per les millores de diferents sectors de la ciutat i que es destinaran aquests
recursos a altres treballs i per al manteniment i millora del propi enllumenat i xarxes
elèctriques.

L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.9 a votació, i el Ple l’aprova per 17 vots afirmatius (11
GMCiU, 3 GMPSC i 3 GMERC), i 6 abstencions (3 GMPP, 1 GMPxC i 2 GMCUP) i,
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

L’alcalde fa constar que segons l’acord de la Junta de portaveus, es proposa el
debat conjunt i la votació separada dels dictàmens 4.1.10, 4.1.11 i 4.1.12 de
l’ordre del dia.

4.1.10 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient administratiu de
modificació de la forma de gestió del servei públic del complex esportiu
de les piscines municipals de Manresa.
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde, de 10 d’octubre de 2012, que es
transcriu a continuació:
“La Junta de Govern Local, en sessió que va tenir lloc el dia 20 d’agost de 2012, va
adoptar l’acord de resoldre el contracte de concessió administrativa de construcció i
explotació del nou complex esportiu de les piscines municipals de Manresa, adjudicat
en el seu dia a favor de l’entitat CLUB NATACIÓ MANRESA.
L’equip de govern municipal ha considerat convenient adscriure a l’empresa municipal
AIGÜES DE MANRESA SA, la gestió d’aquest equipament, en la seva condició de
mitjà propi de l’Ajuntament.
La materialització d’aquesta proposta requereix dur a terme un canvi de forma de
gestió del servei, que fins a l’actualitat es feia a través de gestió indirecta i que ara
passarà a ser assumit per una societat mercantil amb capital íntegrament públic.
Aquesta circumstància exigeix la instrucció d’un expedient i la tramitació del
procediment previst als articles 159 i 160 del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, en allò que sigui compatible.
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En aquest sentit, resulta necessari:
−

Definir clarament les característiques del servei.

−

Determinar la nova forma de gestió i les obligacions a assumir pel nou ens
gestor.

−

Indicar les obres, els béns i les instal·lacions necessàries per a la prestació.

−

Confeccionar un estudi econòmic financer, que indiqui alhora les tarifes a
percebre dels usuaris del servei.

−

Determinar el règim estatutari dels usuaris del servei.

−

Aprovar l’expedient relatiu al canvi de forma de gestió del servei, el qual
comprendrà la documentació indicada en els apartats anteriors i s’haurà de
subjectar a un tràmit d’informació pública.

L’alcalde president, mitjançant resolució dictada el dia 17 de setembre de 2012, va
incoar expedient administratiu per a la modificació de la forma de gestió del servei
públic de les piscines municipals de Manresa i va crear una comissió encarregada
d’elaborar una memòria explicativa de la modificació proposada.
La Comissió indicada ha redactat una memòria relativa al canvi de forma de gestió del
servei, segons document que s’adjunta al present dictamen.
Cal l'aprovació inicial del ple municipal i la submissió de l’acord a informació pública
per modificar la forma de prestació del servei, segons l'article 188.5 en relació amb el
160.2, i 232.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny.
Per tot això, com alcalde president proposo al ple de la corporació l’adopció del
següent

ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient administratiu de modificació de la forma de
gestió del servei públic del complex esportiu de les piscines municipals de Manresa,
que es venia prestant de manera indirecta a través de concessió administrativa i passa
a ser gestionat de forma directa per l’entitat mercantil Aigües de Manresa, SA, en la
seva condició societat municipal de capital íntegrament públic.
La documentació que integra l’expedient és la Memòria relativa al canvi de forma de
gestió del servei públic, adjunta com annex al present dictamen. En aquesta memòria
es detallen les característiques del servei, es determina la nova forma de gestió i les
obligacions a assumir pel nou ens gestor i s’indiquen els béns i les instal·lacions
necessàries per a la prestació. Alhora, es determina el cost del servei i el seu
finançament.
SEGON. Sotmetre l’expedient aprovat inicialment en el punt anterior a informació
pública per un termini de 30 dies, mitjançant anunci a publicar en el Butlletí Oficial de
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la Província de Barcelona, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler
d’anuncis de la corporació, a l’efecte que els possibles interessats formulin les
reclamacions i al·legacions que considerin oportunes.
En cas que durant el termini d’informació pública no es formuli cap reclamació o
al·legació, l’expedient de modificació de la forma de gestió del servei públic del
complex esportiu de les piscines municipals de Manresa quedarà definitivament
aprovat de manera automàtica, sense necessitat que s’adopti un acord exprés
d’aprovació definitiva.
TERCER. Un cop aprovat definitivament l’expedient, formalitzar el canvi de forma de
gestió del servei, mitjançant encomana de gestió a signar en document administratiu
per l’alcalde president i el representant d’Aigües de Manresa, SA, essent l’autorització
a càrrec del secretari general de l’Ajuntament.
QUART. Facultar l’alcalde president per a la signatura de la documentació necessària
per donar compliment a l’expedient. “
“MEMÒRIA RELATIVA AL CANVI DE FORMA DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DEL COMPLEX
ESPORTIU DE LES PISCINES MUNICIPALS DE MANRESA.
0.

ANTECEDENTS

La Junta de Govern Local, en sessió que va tenir lloc el dia 20 d’agost de 2012, va adoptar l’acord de
resoldre el contracte de concessió administrativa de construcció i explotació del nou complex esportiu de
les piscines municipals de Manresa, adjudicat en el seu dia a favor de l’entitat CLUB NATACIÓ
MANRESA.
L’equip de govern municipal ha considerat convenient adscriure a l’empresa municipal AIGÜES DE
MANRESA SA, la gestió d’aquest equipament, en la seva condició de mitjà propi de l’Ajuntament.
La materialització d’aquesta proposta requereix dur a terme un canvi de forma de gestió del servei, que
fins a l’actualitat es feia a través de gestió indirecta i que ara passarà a ser assumit per una societat
mercantil amb capital íntegrament públic.
Aquesta circumstància exigeix la instrucció d’un expedient i la tramitació del procediment previst als
articles 159 i 160 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en allò que sigui compatible.
En aquest sentit, resulta necessari:
−

Definir clarament les característiques del servei.

−

Determinar la nova forma de gestió i les obligacions a assumir pel nou ens gestor.

−

Indicar les obres, els béns i les instal·lacions necessàries per a la prestació.

−

Confeccionar un estudi econòmic financer, que indiqui alhora les tarifes a percebre dels usuaris
del servei.

−

Determinar el règim estatutari dels usuaris del servei.

−

Aprovar l’expedient relatiu al canvi de forma de gestió del servei, el qual comprendrà la
documentació indicada en els apartats anteriors i s’haurà de subjectar a un tràmit d’informació
pública.

L’alcalde president, mitjançant resolució dictada el dia 17 de setembre de 2012, va incoar expedient
administratiu per a la modificació de la forma de gestió del servei públic de les piscines municipals de
Manresa i va crear una comissió encarregada d’elaborar una memòria explicativa de la modificació
proposada.
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1.

ELS SERVEIS ESPORTIUS DEL COMPLEX DE LES PISCINES MUNICPALS

1.1.

INTRODUCCIÓ

Els serveis esportius del complex de les Piscines Municipals tenen com a objectiu millorar la qualitat de
vida i la salut dels ciutadans de Manresa i la seva àrea d’influència mitjançant la pràctica d’activitats
físicoesportives de diversa índole, aprofitant, sobretot, les possibilitats lúdiques, educatives, terapèutiques
i esportives que ofereix el medi aquàtic, i gestionant de manera eficient i responsable tots els recursos.
Així doncs, el complex esportiu de les Piscines Municipals cal entendre’l com,
-

-

un centre recreatiu i amb finalitats educatives per a tota la població, des dels infants fins a la gent
gran, on la persona pot adquirir hàbits saludables i habilitats esportives bàsiques i necessàries
per a la vida quotidiana.
un centre d’esport i salut, integrador i acollidor, sobretot amb les persones amb minusvalidesa
que utilitzen l’aigua amb finalitats terapèutiques i socials.
un centre d’esports aquàtics de competició, tecnificació i de detecció de talents esportius, on els
joves valors de l’esport de competició poden desenvolupar tot el seu potencial físic i esportiu.
un servei esportiu solidari amb la societat, integrador i respectuós amb les diferents cultures
ciutadanes, sensible i sostenible amb el medi i responsable amb el consum.

A més a més, el complex de les Piscines Municipals pretén ser:
-

1.2.

Un dels serveis municipals més ben valorats pels ciutadans i usuaris.
Un servei/equipament esportiu reconegut per l’excel·lència de la seva gestió.
Uns serveis que s’autofinancin des del punt de vista econòmic, amb una reinversió constant dels
beneficis en obres d’ampliació, reposició i millora de les instal·lacions i prestacions socials.
DESCRIPCIÓ

El catàleg de serveis esportius del complex de les Piscines Municipals s’organitzarà en vuit àmbits
temàtics en funció del col·lectiu a qui va dirigida l’activitat, espais on es desenvolupa, objectius a assolir i/o
persones físiques, entitats o empreses prestadores del servei.
Les activitats aquàtiques.
Les activitats físiques de sala i fitness.
Els serveis de salut i wellness.
L’entrenament i la competició d’esports que utilitzen el medi aquàtic
Servei de salvament i socorrisme
Centre de formació de professionals de l’esport
Activitats de lleure i/o esdeveniments extraordinaris
Altres serveis accessoris
1.2.1

LES ACTIVITATS AQUÀTIQUES

Aquest àmbit de temàtic inclou totes les activitats físicoesportives que es realitzen en el medi aquàtic amb
finalitat recreativa, educativa i de manteniment de la condició física, i van a dreçades a la població escolar
i ciutadans en general. Formen part d’aquest grup les següents activitats:
1. Cursets per a nadons (a partir dels 4 mesos ). Tenen per objectiu familiaritzar amb el medi aquàtic els
nadons a partir de 4 mesos i els infants fins a 2 anys amb l’acompanyament constant del pare o la mare
dins l’aigua sota l’orientació d’un monitor especialitzat. La ràtio màxima és de 9 alumnes/monitor. Les
sessions es porten a terme en el vas lúdic de 7 x 3 m i 1,20 m de profunditat. És aconsellable que la
temperatura de l’aigua estigui a 30º.
2. Cursets preinfantils (de 2 a 3 anys). Tenen per objectiu familiaritzar amb el medi aquàtic els infants
entre 2 i 3 anys sense l’acompanyament dins l’aigua del pare o la mare però amb la vigilància constant
d’un monitor especialitzat. La ràtio màxima és de 7 alumnes/monitor. Les sessions es porten a terme en el
vas lúdic de 7 x 3 m i 1,20 m de profunditat. És aconsellable que la temperatura de l’aigua estigui al
voltant de 29º.
3. Cursets infantils socials (de 3 a 15 anys). L’objectiu principal d’aquests cursets és aprendre a nedar de
forma progressiva per mitjà d’un procés d’aprenentatge estructurat en 6 nivells representats en cavallets
de diferents colors. A cada alumne se li assigna un color de cavallet i se li ofereix la possibilitat de fer
sessions de 45 minuts durant 1, 2 o 3 dies/setmana.
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-

-

Nivell 0 Iniciació. Cavallet blanc. Nivell més inicial, els alumnes no neden i/o tenen por a
l’aigua. Ràtio màxima 8 alumnes/monitor.
Nivell 1 Iniciació. Cavallet taronja. Els alumnes tenen autonomia per desplaçar-se dins
de l’aigua ventral i dorsalment. Ràtio màxima de 10 alumnes/monitor.
Nivell 2 Iniciació. Cavallet groc. S’introdueix la respiració bilateral en crol i del moviment
dels braços en esquena. Ràtio màxima de 12 alumnes/monitor.
Nivell 3 Iniciació. Cavallet verd. Es neda crol i esquena amb una bona coordinació de
braços, cames i respiració, i s’introdueix l’estil de la braça. Ràtio màxima de 12
alumnes/monitor.
Nivell 4 Avançat. Cavallet marró. Es perfecciona la braçada alternativa de crol i esquena
i s’aprofundeix en l’estil de braça. Ràtio màxima de 12 alumnes/monitor.
Nivell 5 Avançat. Cavallet vermell. L’objectiu és perfeccionar el crol i l’esquena i tenir un
nivell avançat de braça. Ràtio màxima de 14 alumnes/monitor
Nivell 6 Perfeccionament. Cavallet blau. Es vol assolir la correcta execució dels estils
crol, esquena i braça, i s’introdueix l’estil de papallona. Ràtio màxima de 14
alumnes/monitor.

4. Cursets escolars. Són cursets d’aprenentatge de la natació adreçats a les escoles ja sigui en hores
lectives com extraescolars. Segueixen les mateixes pautes de progressió dels cursets infantils socials. La
ràtio, però, és superior en dos alumnes per nivell respecte la ràtio dels cursets infantils.
5. Classes particulars de natació. Curset de natació adreçats a una o dues persones en sessions de 45
minuts per a totes les edats i nivells. Segueixen les pautes de progressió dels cursets infantils.
6. Cursets per a adults i gent gran. Cursets d’aprenentatge de la natació adreçats a les persones majors
de 16 anys, incloses la gent gran, que tenen per objectiu aprendre a nedar (nivell iniciació), millorar o
perfeccionar els diferents estils de la natació (nivells mig i avançat). Les sessions tenen una durada de 45
minuts amb un format de 1, 2 o 3 dies setmana. Les ràtios oscil·len entre 8 i 12 alumnes en funció del
nivell d’aprenentatge.
7. Natació Terapèutica. Activitat que té com a objectiu la recuperació de lesions mitjançant la rehabilitació
a l’aigua, aprofitant els beneficis de l’aigua per millorar qualsevol patologia. Aquesta activitat compta amb
la supervisió del servei de fisioteràpia, té una ràtio màxima de 8 alumnes/professor i s’organitza en 2
nivells (iniciació i avançat).
8. Activitats lúdiques per a l’àrea aquàtica. Activitat que sota l’eslògan Vine a jugar a la piscina inclou una
oferta puntual i molt diversa adreçada a les escoles durant l’horari lectiu. Es tracta d’una activitat lúdica i
festiva guiada per monitors que acostuma a tenir una durada d’una hora.
9. Crèdit Coneix el món de l’aigua. Activitat adreçada als estudiants de secundària en amb un format de 8
sessions de 45 minuts, per tal de conèixer les possibilitats del medi aquàtic més enllà de les modalitats de
l’esport de la natació, com ara les habilitats bàsiques del socorrisme, el submarinisme, el waterpolo, etc.
10. Cursets de natació per a col·lectius especials. Aquesta activitat va adreçada a grups de discapacitats
psíquics, visuals i malalts mentals vinculats a una entitat educativa o assistencial i té per objectiu la millora
de la salut d’aquestes persones aprofitant els beneficis terapèutics i lúdics que ofereix l’aigua. Les ràtios
varien en funció del grau de discapacitat de cada persona.
11. Cursets intensius d’estiu. A partir del moment en que finalitza el curs escolar i fins l’inici del següent
curs, s’ofereixen cursets intensius de natació infantil de dilluns a divendres amb un format d’una setmana
(5 sessions), seguint la mateixa estructura de nivells que els cursets infantils.
12. Casals esportius. Estades de lleure i esport adreçades als infants de 3 a 14 anys organitzats en torns
d’una setmana durant els períodes de vacances escolars infantils (Nadal, Setmana Santa, estiu), amb
diferents formats en horari de matí i/o tarda i serveis complementaris de menjador, despertador, recollida,
visites culturals i jocs de rol, tallers arqueològics i artesanals, a banda de les clàssiques activitats
esportives a la piscina.
13. Activitats d’aquafitness. Inclou totes aquelles activitats dirigides a l’aigua que tenen per objectiu
treballar la coordinació, la mobilitat articular, la flexibilitat i la força aprofitant la resistència que ofereix
l’aigua amb una càrrega de treball d’intensitat baixa (aiguagym) o d’intensitat mitja-alta (aiguapower) o
d’altres relacionades a les noves tendències en quan a materials i mètodes de treball utilitzats.
14. Entrenaments personalitzats a l’aigua. Un entrenador personal fa el seguiment i planificació de
l’entrenament de l’aigua segons els objectius de cada client.
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15. Activitats aquàtiques per a embarassades. Activitat que té com a objectiu la millora de l’estat físic de
les embarassades i de preparació per al part, supervisada pel servei de fisioteràpia, té una ràtio màxima de
8 alumnes/professor.
16. Bany lliure. Activitat individual i d’ús lliure de la làmina d’aigua, no supervisada per cap tècnic esportiu,
però controlada pel servei de salvament i socorrisme de la piscina municipal.

1.2.2

LES ACTIVITATS FÍSIQUES DE SALA I FITNESS

L’àmbit temàtic del fitness i les activitats físiques de sala inclou un ventall molt ampli d’activitats, ja siguin
realitzades en grup i dirigides per un professional, o bé practicades de forma individual i lliure, però
supervisades per d’un tècnic especialista, que tenen per objectiu la millorar de la capacitat cardiovascular,
la força, la flexibilitat, la capacitat de relaxació i reeducació postural, la coordinació dinàmica general, el
ritme i la expressió corporal de la persona.
La zona de fitness popularment anomenada gimnàs està formada per un conjunt de cinc espais (tres
sales d’activitats dirigides, una sala de musculació, una sala d’aparells cardiovasculars i una zona
d’estiraments) en la que es desenvolupa una programació regular setmanal que inclou diferents sessions
de treball:
1. Sessions de treball cardiovasular :
- Espinning, entrenament cardioascular sobre bici estàtica
- Espin express d’iniciació
- Running a l’exterior
2. Sessions de treball muscular:
- Tono express, treball estàtic de tots els grups musculars
- Abdominals
- Tono pump, treball de diferents grups musculars
3. Sessions de treball combinat muscular i cardiovascular
- TBC, condicionament general de mitja-alta intensitat
- Interval, condicionament general de mitja-alta intensitat
- Treball específic de cames
- Vibro fit circuit, treball en circuit amb plataformes vibratòries
- Global, condicionament físic general d’alta intensitat
- TRX suspensió, tonificació funcional en suspensió.
4. Sessions de treball coreogràfic
- Steps, treball cardiovascular al ritme de la música
- Bàsic-step, treball cardiovascular al ritme de la música, nivell iniciació.
- Estils dance, treball coreogràfic de diferents estils de dansa (latino,hip-hop,dance...)
- Estils dance exprés, coreografies d’estils varis de curta durada
- Latino sènior, treball cardiovascular amb ritmes llatins
5. Sessions d’activitats de cos i ment
- Ioga, treball global cos-respiració-ment i relaxació
- Gimnàstica hipopressiva, tècnica hipopressiva per tonificar el sòl pèlvic.
- Body Sense, treball per millorar la percepció sensorial cos/ment
- Estiraments actius i exercicis de flexibilitat
- Mat Pilates, treball integrat d’estirament i enfortiment de les cadenes musculars
6. Sessions infantils
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- Kid’s club, treball combinat de millora de les capacitats condicionals, coordinatives i de l’expressió
corporal i el ritme per a nens i nenes de 3 a 13 anys.
1.2.3

ELS SERVEIS DE SALUT I WELLNESS

El catàleg de serveis de salut i wellness del complex de les Piscines Municipals podrà incloure un ventall
de tractaments especialitats i sessions individualitzades vinculades a les ciències de la salut, la medicina i
l’esport, la gestió de les quals podrà fer-se de forma directa amb el personal de plantilla, o bé per mitjà de
la contractació de professionals. El tipus de serveis que tenen cabuda en aquest àmbit són els següents:
-

Serveis mèdics (revisió d’aptitud esportiva)
Serveis de fisioteràpia
Dietètica
Zona wellness (sauna, bans de vapor....)
Bronzejat amb raigs UVA i solàrium exterior
Entrenament personal
Pilates reformer (sessions personalitzades)

1.2.4

L’ENTRENAMENT I LA COMPETICIÓ ESPORTIVA DE MODALITATS VINCULADES AMB EL
MEDI AQUÀTIC.

El complex esportiu de les Piscina Municipals de Manresa és un equipament que sota el nom de “complex
de piscina olímpica” i d’acord amb la Resolució PRE/2552/2006, de 24 de juliol, publicada el 31 de juliol
de 2006 al DOGC núm. 4687, forma part del Pla de la xarxa de tecnificació esportiva de Catalunya dins
l’àmbit territorial de les Comarques Centrals.
Per aquest motiu aquest equipament municipal és la seu del Centre de Tecnificació de Natació de
Manresa i la seva àrea complementària d’influència (ZT de les Comarques Centrals) i ha d’encabir tota
l’activitat del Club Natació Manresa i els clubs de la comarca orientada a tecnificar els seus nedadors. El
tipus d’activitats que s’inclouran en aquest àmbit de treball són les següents:
1.

Escola esportiva d’iniciació a la competició. Aquest és un programa de captació precoç, detecció de
talents i formació de futurs nedadors, nedadores i waterpolistes vinculat a l’oferta del Club Natació
Manresa. Va adreçat a infants a partir de 6 anys, als quals se’ls dona una àmplia formació en totes
les habilitats i tècniques bàsiques de la natació i el waterpolo. Tots aquests esportistes han d’estar en
possessió d’una llicència esportiva federativa o escolar.

1

Entrenaments de natació. És una activitat vinculada a l’oferta del Club Natació Manresa o dels clubs
de natació de la comarca, i va adreçada als infants i joves que ja es troben immersos en un procés
d’entrenament i preparació de la competició de les diferents modalitats de la natació.

2

Entrenaments de waterpolo. És una activitat vinculada a l’oferta del Club Natació Manresa i va
adreçada als infants i joves que formen part d’algun dels equips de waterpolo del club i es troben
immersos en un procés d’entrenament i preparació dels partits oficials de les diferents lligues de
competició.
Entrenaments de natació sincronitzada. És una activitat vinculada a l’oferta del Club Natació
Manresa que té per objectiu la preparació de nedadores per a les diferents competicions de natació
sincronitzada.

3

4

Competicions esportives. Aquesta activitat vinculada a l’oferta del Club Natació Manresa i altres
clubs esportius inclou els partits de lliga regular de la secció de waterpolo, competicions locals de
natació i exhibicions de natació sincronitzada de les diferents categories, des de prebenjamins fins a
màsters, organitzades preferentment en caps de setmana. A banda de la competició regular, la
instal·lació també podrà acollir l’organització de competicions de caire supracomarcal, estatal o
internacional.

1.2.5

SERVEI DE SALVAMENT I SOCORRISME

Segons els requeriments de l’ordenança municipal reguladora de les piscines d’ús públic de l’Ajuntament
de Manresa aprovada l’11/6/2002, el complex de les Piscines Municipals ha de donar un servei de
salvament i socorrista al llarg de tot l’horari d’obertura al públic dels vasos de la piscina coberta i d’estiu, el
qual ha de ser incorporat dins el seu pla d’autoprotecció.
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El nombre de socorristes vindrà determinat per l’aforament de la làmina d’aigua i la previsió de banyistes.
El nombre de banyistes es calcularà a raó de dos per cada cinc metres quadrats de làmina d’aigua, i serà
obligatori disposar d’un socorrista per cada dos-cents banyistes.
Així doncs, el Pla de salvament i socorrisme del complex de les Piscines Municipals ha de contemplar la
presència entre dos i tres socorristes a la piscina coberta, en funció de l’aforament de cada franja horària,
i garantir la presència de com a mínim un socorrista per cada vas durant les franges horàries de menor
afluència. El vas de la piscina exterior disposarà d’un socorrista al llarg de tot l’horari d’obertura al públic.
Aforament màxim dels carrers de la piscina
La ràtio del nombre de cursetistes, esportistes o banyistes per carrer s’haurà de limitar a l’aforament de la
2
làmina d’aigua regulada per l’ordenança municipal que serà de una persona per cada 2,5 m .
1.2.6

CENTRE DE FORMACIÓ DE PROFESSIONALS DE L’ESPORT

El complex esportiu de les Piscines Municipals haurà de reservar espais per a l’organització de totes
aquelles accions formatives que tenen per objectiu la formació reglada i reglamentada de nous
professionals de l’esport i l’activitat física, així com de personal de salvament i socorrisme, sempre i quan
l’oferta formativa de les entitats organitzadors tinguin el reconeixement oficial de les institucions facultades
(Consell Català de l’Esport i Escola Catalana de l’Esport, Federacions Esportives, Col·legis Professionals,
Departament d’Educació...).

1.2.7

ACTIVITATS DE LLEURE I/O ESDEVENIMENTS EXTRAORDINARIS

Al llarg de l’any i de forma puntual, el servei esportiu del complex de les Piscines Municipals també podrà
oferir un conjunt d’esdeveniments esportius i no esportius oberts a tota la població, d’especial rellevància
per la seva funció cultural, socialitzadora i solidària, que juntament amb la programació esportiva estable
destinada als abonats i cursetistes, faran possible la versatilitat i multiplicitat d’usos de l’equipament, tot
augmentant la seva rendibilitat social i participació sobre el territori.
Dins aquest apartat l’ens gestor del complex esportiu de les piscines municipals podrà organitzar curses
populars, festes de l’esport, campanyes solidàries, jornades de portes obertes a tothom, activitats culturals
de diversa índole, etc. sempre i quan s’ajusti als requeriments establerts per decret 82/2010 de 29 de
juny, publicat en el DOGC del 7de juliol de 2010 amb el núm. 5665, que aprova el catàleg d’activitats i
centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció.

1.2.8

ALTRES SERVEIS ACCESSORIS

El catàleg de serveis del complex de les Piscines Municipals podrà incloure la prestació i explotació de
serveis accessoris per als seus usuaris, d’acord amb l’ordenança municipal d’establiments de pública
concurrència. Els serveis que es reconeixen en aquest àmbit són els següents:
-

Explotació de l’aparcament de vehicles del recinte
Explotació del bar restaurant
Arrendament d’espais i mobiliari esportiu (làmina d’aigua, sales, guixetes...)
Màquines de vending
Punt de venda de productes bàsics sanitaris, dietètics i material esportiu.
Arrendament d’espais publicitaris

L’explotació de cadascun d’aquests serveis accessoris requerirà de la corresponent llicència municipal.
1.3.

HORARIS I MODALITATS D’ACCÉS

1.3.1. HORARI DE FUNCIONAMENT
Les instal·lacions del complex esportiu de les Piscines Municipals de Manresa estaran obertes tot l’any , a
excepció dels dies 1 de gener, divendres Sant, 25 i 26 de desembre , durant els següents horaris:
Horari d’instal·lació
De dilluns a divendres
Dissabtes
Diumenges i festius

de 6.30 a 22.30 h
de 8.00 a 20.00 h
de 8.00 a 15.00 h
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Mitja hora abans del tancament de l’edifici finalitzarà l’activitat esportiva en els vasos de la piscina coberta.
Piscina d’estiu
De dilluns a divendres
Dissabtes
Diumenges i festius

de 9.00 a 20.00 h
de 10.00 a 19.30 h
de 10.00 a 14.30 h

Centre de fitness
De dilluns a divendres
Dissabtes
Diumenges i festius

de 6.30 a 22.00 h
de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.30 h
de 9.00 a 14.30 h

El calendari i horari d’estiu de cada any serà aprovat cada any per Resolució municipal.
1.3.2.

MODALITATS D’ACCÉS

Per accedir a les instal·lacions i fer-ne ús dels seus serveis, l’usuari haurà de formalitzar la seva inscripció
a través d’alguna de les quatre modalitat d’accés:


Persona abonada a la instal·lació, triant alguna de les modalitats d’abonament vigents.



Usuari esporàdic, mitjançant el pagament de l’entrada puntual diària o la presentació de la invitació
corresponent.



Cursetista o alumne/a d’algun dels cursos específics programats en algun dels espais de la
instal·lació i organitzats per l’ens gestor, el mateix Ajuntament o alguna entitat o club amb conveni
de col·laboració amb l’ens gestor o l’Ajuntament de Manresa.



Persona que forma part d’un col·lectiu o entitat amb conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de
Manresa o ens gestor.

2.

PROPOSTA

2.1.

ENCÀRREC DE GESTIÓ A FAVOR D’AIGÜES DE MANRESA, SA. PREVISIÓ DINS ELS
ESTATUTS SOCIALS

Pel que fa a la possibilitat d’encarregar la gestió d’un servei públic a una societat municipal, cal indicar
que la resposta a la qüestió plantejada es troba en l’article 8.2 del TRLCSP que determina que és possible
encarregar directament a una societat de dret privat la gestió d’un servei públic quan hi concorren els
requisits que estableix. Aquesta alternativa ha estat avalada pel Tribunal Suprem, entre altres, en
sentència d’11 de maig de 2005.
En el supòsit que delimita l’article 8.2 del TRLCSP, l’activitat o prestació del servei no es realitza
indirectament mitjançant la seva adjudicació a un tercer, sinó que l’Administració crea o utilitza un ens
existent amb personalitat jurídica pròpia o una societat mercantil per a la gestió d’un servei determinat. En
definitiva, aquest article estableix una excepció a l’aplicació del TRLCSP, perquè, tradicionalment, s’ha
considerat que es tracta de la gestió instrumental d’un servei públic. Dit en unes altres paraules, s’ha
entès com una fórmula d’organització de les administracions públiques per a l’exercici de les seves
competències.
Aquesta fórmula de descentralització administrativa es troba perfectament definida en la normativa de
règim local. Així, l’article 85.2 de l’LRBRL i l’article 249.1 i 2 de l’LMRLC determinen que els serveis
públics es poden gestionar directament o indirectament i, entre les formes de gestió directa, preveu la
gestió a càrrec d’organismes autònoms, entitats públiques empresarials locals o bé societats mercantils
de capital íntegrament públic. Per la seva part, l’article 95 del Text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, també reconeix de
forma expressa la possibilitat que els serveis públics es puguin gestionar tant de forma directa com
indirecta.
Finalment, s’ha d’insistir que per al supòsit en el qual la gestió del servei es vulgui encarregar a una
societat és imprescindible que la titularitat del capital social d’aquesta societat sigui totalment de
l’Administració titular del servei o d’uns ens d’aquesta Administració. Aquest requisit es recull de forma
expressa tant en la normativa de règim local a la qual s’ha fet esment anteriorment, com en la normativa
sobre contractació pública. En aquests moments, de forma expressa ho exigeix l’article 8.2 del TRLCSP.
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De tot el que s’ha exposat es pot concloure que no hi ha inconvenient que una societat de dret privat, el
capital de la qual sigui públic en la seva totalitat i que disposi dels mitjans personals i materials
necessaris, pugui prestar un servei públic competència de l’Administració pública a la qual està vinculada.
A banda d’això, cal analitzar si els estatuts socials d’Aigües de Manresa, SA, preveuen la possibilitat de
desenvolupar aquest tipus d’activitat i la resposta és afirmativa. Així, l’article 2n dels estatuts de la
societat, estableix el següent:
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2.2.

SISTEMA ORGANITZATIU D’AIGÜES DE MANRESA, SA.

L’organització de l’empresa es basa en la gestió per processos. Existeixen tres grans tipus de processos :
Els estratègics: Direcció General; Direcció d’Operacions, Direcció Tècnica, Direcció de Recursos, Direcció
de Recursos Humans i Direcció Econòmica -Financera. Aquests marquen les directrius estratègiques del
sistema aportant criteris, plans, prioritats, etc.
Els clau: Són els processos, mitjançant els quals l’empresa desenvolupa els serveis i productes que
ofereix.
Els de suport: Són aquells que nodreixen als anteriors de materials, recursos, eines, instruments, etc.
necessaris per funcionar, que pròpiament els processos clau no generen.
Tots aquests processos disposen d’un “responsable del procés”, que és aquell que coneix millor el procés
i serà qui determinarà com ha de funcionar el procés, quan ha de modificar-se, etc., sempre tenint en
compte els inputs i outputs del seu procés. D’aquesta manera tots els processos es relacionen fins a
arribar a obtenir el producte/servei que volem oferir.

2.3.

FUNCIONS I TREBALLS A REALITZAR

D’acord amb el què s’ha exposat anteriorment, la gestió del complex esportiu de les Piscines Municipals
s’integrarà dins del mapa de processos d’Aigües de Manresa, S.A. com un procés clau més. Les funcions
i l’organització del treball s’estructura en 4 àrees sobre les quals s’integren tant els serveis propis, que
estan dirigits i executats pel personal de plantilla de l’empresa, i els serveix externs contractats a
empreses de gestió i de serveis.
-

Àrea de Direcció
Àrea Esportiva i de Salut (Activitats aquàtiques i Fitness)
Àrea de Manteniment i Seguretat
Àrea d’Administració, Atenció a l’Usuari i Logística

2.3.1. Àrea de Direcció
Encarregada de dissenyar l’estructura funcional, controlar i supervisar la tasca de la resta d’àrees de
treball, controlar i avaluar la gestió a partir d’uns indicadors preestablerts de rendibilitat econòmica,
esportiva i social. Sobre ella també recauran altre funcions, com ara:
Relacions externes, tant a nivell institucional, com d’empreses de serveis i d’entitats
financeres.
Imatge i la comunicació
Pla de qualitat
Assessorament extern
Redacció de nous projectes i serveis a oferir
Recursos humans pel que fa a la definició dels llocs de treball de la plantilla i al procés
de selecció del personal
Redacció del Reglament Intern i d’ús de la instal·lació
Proposta de preus i formes de pagament
Pla de seguretat i higiene en el treball
2.3.2 Àrea Esportiva i de Salut (Activitats aquàtiques i Fitness)
Encarregada de dissenyar, dirigir i supervisar tota la programació d’activitats físiques i aquàtiques, l’esport
de competició, els serveis de salvament i socorrisme, així com els programes de salut i lleure esportiu. Cal
destacar com a funcions d’aquesta àrea:
-

Programació i gestió de les activitats dirigides
Pla d’utilització de la làmina d’aigua i del centre de fitness
Compliment de les normes d’ús
Direcció de les persones adscrites a aquesta àrea
Compromisos de qualitat respecte a aquesta àrea
Control de les zones d’ús lliure i de wellness
Programes d’entrenament personal

2.3.3 Àrea de Manteniment i Seguretat
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Encarregada del manteniment i conservació de tot l’edifici i de la posada en marxa de totes les seves
instal·lacions, així com del control de l’aigua. Sobre aquesta àrea també recauran aspectes importants
que afecten a la seguretat dels usuaris i treballadors i al nivell de confort de les instal·lacions. Cal destacar
les funcions següents:
-

Manteniment correctiu, preventiu i extraordinari
Control de l’aigua i del nivell de confort de les instal·lacions
Pla de neteja, desinfecció, desinsectació i desratització
Seguiment dels protocols de prevenció de la legionel·la
Control dels consums energètics i de subministraments
Pla d’evacuació
Inspeccions tècniques i sanitàries
Vigilància i seguretat (control d’alarmes)
Sistema de telegestió

2.3.4 Àrea d’Administració i Logística
És l’àrea responsable de tota l’activitat administrativa, comptable i de relació amb els usuaris i proveïdors.
En aquest sentit cal destacar algunes funcions, com ara:
-

Atenció a l’usuari
Gestió dels abonaments (altes i baixes) i de les entrades a la instal·lació
Gestió de queixes i suggeriments
Comptabilitat general
Facturació, recaptació i pagaments
Compres i contractació de serveis i/o subministraments
Informació general (atenció telefònica, presencial, telemàtica, megafonia...)
Control d’accessos

a. Serveis propis
D’entre les diferents taques i funcions establertes a cada àrea de treball, els serveis que es presten de
forma directa pel personal d’Aigües de Manresa S.A. són les següents:
-

Direcció general i gerència
Direccions tècniques de cada àrea
Activitats dirigides per tècnics especialistes
Servei de salvament i socorrisme
Manteniment correctiu i preventiu
Control diari de l’aigua i del nivell de confort de la instal·lació
Administració general
Atenció a l’usuari
Comptabilitat
Gestió de les compres i contractació de serveis i/o subministraments

D’Aquests serveis, els que són propis del procés clau com activitats aquàtiques i fitness els desenvolupa
el personal de l’empresa adscrit al Complex, mentre que els altres serveis que estan relacionats amb
tasques de processos estratègics o de suport els desenvoluparà en primera instància personal adscrit al
complex amb la supervisió o col·laboració dels processos estratègics o de suport de l’empresa.
b. Serveis externs
A més, hi ha una sèrie de tasques en les que degut a la seva especificitat o periodicitat es creu millor
optar per la fórmula de la contractació externa. Aquests serveis es contractaran mitjançant convenis o
acords amb empreses i equips professionals especificant en cada cas i de forma detallada els paràmetres
d’actuació tant pel que fa a la seva execució, horaris, personal, material, etc.
Els serveis externs que es consideren necessaris són els següents:
Assegurances
En un complex esportiu en que es preveu una participació elevada, amb els riscos que això comporta, cal
contractar diferents pòlisses d’assegurances per poder respondre amb suficients garanties dels danys que
se’n puguin derivar, i que com a mínim són els següents:
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-

Pòlissa d’assegurança multi-risc
Pòlissa de responsabilitat civil
Pòlissa d’assegurança d’accidents

Imatge i Comunicació
Una part de l’èxit de la gestió de la instal·lació ve determinada per les campanyes de comunicació externa
per tal de captar nous clients, i pel disseny d’una bona línia de comunicació interna. Aquesta seguretat
només es pot garantir amb el suport tècnic d’una empresa d’imatge i comunicació que des de l’anonimat
(vers al client) presenti propostes i solucions creatives a aquesta tasca.
Serveis informàtics i de control d’accessos
La precisió dels procediments de la gestió dels usuaris, cursetistes, entrades puntuals, etc. requereix la
fiabilitat d’un programa informàtic de gestió. La resposta a aquestes necessitats de funcionament passen
per trobar una empresa proveïdora d’hardware i programador del software.
Serveis mèdics i de fisioteràpia
Contempla l’assessorament mèdic als abonats, revisions mèdiques amb prova d’esforç, recuperació
funcional i fisioteràpia, i tots els protocols de la medicina esportiva que permetin fer un seguiment sobre
l’estat de salut dels esportistes, dins dels quals també s’inclourà el servei de consultes i entrenament
personal per prevenir possibles patologies que puguin derivar-se d’una mala pràctica.
Sistemes de telegestió i seguretat
El control a distància i la centralització de les dades sobre el funcionament de totes les instal·lacions, a fi i
efecte de garantir la seguretat i afavorir l’estalvi energètic, requereix la contractació d’una empresa
externa especialitzada en sistemes de telegestió.
Neteja, inspeccions i controls sanitaris
A part de la neteja que realitza el personal en plantilla de manteniment durant l’horari d’obertura de les
instal·lacions, la neteja a fons del complex ha de ser portada a terme per part d’una empresa externa. A la
neteja de manteniment cal incloure també la neteja de vidres i les neteges especials motivades per la
celebració d’actes puntuals o extraordinaris i les desinfeccions, desratitzacions i desinsectacions que per
normativa o necessitat calgui aplicar.
2.4.

COST DEL NOU SERVEI

Per tal de calcular el cost del servei en primer lloc s’han d’analitzar les despeses, distingint les despeses
fixes de les variables.
Es fa l’aclariment que del grup de despeses en serveis professionals s’han pres com a fixes les relatives a
l’assessoria comptable, fiscal, laboral i jurídica, les auditories, les anàlisis microbiològiques de l’aigua, la
prevenció de riscos i vigilància de la salut i similars. En canvi, els serveis de dietista, fisioteràpia i pilates,
que també entren dins del grup de serveis professionals, s’han pres com a costos variables perquè van
dirigits als usuaris del complex esportiu.
Pel que fa al grup de personal, malgrat que en conjunt són despeses de les quals no se’n pot prescindir,
també s’ha fet la distinció entre els costos derivats del personal de manteniment i administració, que s’han
considerat com a despeses fixes, dels derivats del personal de les activitats aquàtiques i fitness, ja que el
seu cost depèn del volum d’activitat de l’equipament.
Finalment, els costos financers s’han considerat a part.
a. Costos fixes
Arrendaments i cànons
Manteniment i conservació
Serveis professionals
(excepte fisioteràpia, pilates i entrenament personal)
Assegurances
Publicitat/revista/web
Subministraments
(que inclou electricitat, gas, aigua i clor i líquid)
Altres despeses d’explotació
Altres tributs
Despeses de personal d’administració i manteniment
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Altres despeses de gestió
Amortització de l’immobilitzat immaterial
Amortització de l’immobilitzat material
Total costos fixes

8.968,85 €
7.002,93 €
413.024,94 €
1.531.767,75 €

b. Costos variables
Compres de material mèdic
Serveis professionals dirigits a usuaris (fisioteràpia, pilates i
entrenament personal)
Serveis bancaris
Personal d’activitats aquàtiques i fitness
Insolvències
Total costos variables

1.061,19 €
78.926,92 €
22.455,70 €
385.529,56 €
66.157,03 €
554.130,40 €

c. Costos financers
Interessos de deutes
Altres despeses financeres
Total costos financers

95.893,65 €
5.361,33 €
101.254,98 €

Tenint en compte això, el cost total del servei és de 2.187.153,13 €:
Costos fixes
Costos variables
Costos financers
Cost total

1.531.767,75 €
554.130,40 €
101.254,98 €
2.187.153,13 €

De manera general, l’horari ordinari d’obertura del complex esportiu de les Piscines Municipals és:
De dilluns a divendres:
Dissabtes:
Diumenges i festius:

de 6:30h a 22:30h (16 hores diàries)
de 8 a 19h (11 hores diàries)
de 8 a 15h. (7 hores diàries)

Amb tot, tal i com ha quedat especificat en l’apartat 1.3.1., hi ha algunes variacions en aquest horari
perquè durant els mesos d’estiu s’allarga l’horari dels dissabtes fins a les 20h i també hi ha horaris
específics per al centre de fitness. Normalment, els mesos d’hivern van des del novembre al març/abril i
els mesos d’estiu de l’abril/juny a l’octubre, en funció de la climatologia.
Cal dir que les instal·lacions només es tanquen 4 dies a l’any (per Cap d’any, Divendres Sant, Nadal i
Sant Esteve) i que algunes vigílies de festiu tanquen a les 15h.
Prenent com a base l’horari ordinari (el d’hivern) i tenint en compte els dies festius, les vigílies i els dies en
què la instal·lació està tancada, es calcula que el número d’hores d’obertura anuals és de 4.904 hores.

16 festius
52 dissabtes
52 diumenges
241 feiners
4 tancat
Total anual

16 x 7h.
52 x 11h.
52 x 7h.
241 x 16h.
-

112 h.
572 h.
364 h.
3.856 h
4.904 h. d’obertura

A partir de totes aquestes dades, podem estimar que el cost per hora d’obertura del complex esportiu
de les Piscines Municipals és de 446,00 €/h:

Costos fixes
Costos variables
Costos financers

€
N. hores anuals
1.531.767,75 €
4.904
554.130,40 €
4.904
101.254,98 €
4.904
Cost total per hora d’obertura
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312,35 €/h
113,00 €/h
20,65 €/h
446,00 €/h
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2.5.

FINANÇAMENT DEL SERVEI DEL COMPLEX ESPORTIU DE LES PISCINES MUNICIPALS.

El servei del complex esportiu de les piscines municipals es finança principalment a través de les fonts
d’ingressos següents:
-

Els derivats de la utilització de les instal·lacions
Els derivats dels arrendaments
Els derivats de prestacions de serveis i altres ingressos

a. Ingressos derivats de la utilització de les instal·lacions
Aquests ingressos provenen dels abonaments que paguen els abonats i socis i de les quotes d’inscripció
al servei:

Quotes abonats
Promocions
Total ingressos abonats i socis

1.027.436,63
557.015,08
1.584.451,71 €

b. Ingressos derivats dels arrendaments
Altres ingressos de l’explotació són els que generen el lloguer de la làmina d’aigua, el lloguer dels armaris
dels vestuaris i l’arrendament del bar i el vending:

Lloguer piscina
Lloguer bar
Lloguer armaris
Total ingressos arrendaments

16.126,62 €
11.128,65 €
8.742,50 €
35.997,77 €

c. Ingressos derivats de prestacions de serveis i altres ingressos
Aquest grup engloba les entrades de finançament derivades de:
-

el cobrament d’entrades puntuals a les instal·lacions,
els cursets i les colònies,
els serveis professionals (dietista, fisioteràpia, gimnàstica hipopressiva, pilates i entrenaments
personalitzats),
la publicitat estàtica i les pantalles de circuit intern,
altres com la venda de targetes de pàrquing o la seva reposició en cas de pèrdua.

Entrades
Cursets/colònies
Serveis professionals
Publicitat
Altres
Total ingressos derivats de prestacions de serveis

37.789,36 €
479.627,32 €
100.898,82 €
5.439,44 €
4.184,00 €
627.938,94 €

Finalment, s’han tenir en compte els ingressos financers que es calcula que són de 1.265,69 € i una petita
xifra de 361,00 € que ve per la venda de mercaderies.
A partir dels càlculs efectuats, es determina que els ingressos totals del servei ascendeixen a
2.250.015,11€.
Ingressos d’abonats i socis
Ingressos per arrendaments
Ingressos derivats de prestacions de serveis
Altres ingressos financers
Venda de mercaderies
Total ingressos
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1.584.451,71 €
35.997,77 €
627.938,94 €
1.265,69 €
361,00 €
2.250.015 ,11€
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Tarifes
Les tarifes que s’aplicaven fins al moment actual pels serveis del complex de les Piscines Municipals
presentaven en bastants casos situacions no rendibles des del punt de vista econòmic. Amb l’objectiu
d’ajustar els preus i assegurar l’eficiència en la gestió tarifària s’ha fet una revisió de la qual en resulta la
proposta que es detalla en els dos quadres següents (un amb les tarifes de les quotes d’incorporació i els
abonaments i l’altre amb les tarifes dels serveis complementaris):

TARIFES PISCINA MUNICIPAL OCTUBRE 2012
ABONAMENTS GENERALS
Quotes d'incorporació
1
Quota Incorporació Preinfantil (0 a 5 anys )
2
Quota Incorporació Infantil (6 a 17 anys)
3
Quota Incorporació Adult (18 a 64 anys)
4
Quota Incorporació Gent gran/Pensionista/Disminuït
5
Quota Incorporació familiar abonat
6
Quota Incorporació nou soci CNM
Abonaments generals
Infantils generals
7
Abonament infantil mensual (14 a 17 anys)
8
Abonament infanitl anual
10
Abonament infantil mensual cap de setmana (14 a 17 anys)
11
Abonament infantil anual cap de setmana
Adults generals
12
Abonament adult mensual (18 a 64 anys)
13
Abonament adult anual
14
Abonament adult. Quota Premium
15
Abonament adult mensual matinal
16
Abonament adult anual matinal
17
Abonament adult. Quota Premium matinal*
18
Abonament adult mensual migdia
19
Abonament adult anual migdia
20
Abonament adult. Quota Premium migdia
21
Abonament adult mensual cap de setmana
22
Abonament adult anual cap de setmana
23
Abonament adult. Quota Premium cap de setmana*
Gent gran/Pensionista/Disminuïts (GPD) generals
24
Abonament GPD mensual
25
Abonament GPD anual
26
Abonament GPD. Quota Premium
27
Abonament GPD mensual cap de setmana
28
Abonament GPD anual cap de setmana
29
Abonament GPD. Quota Premium cap de setmana
Familiar general
30
Abonament familiar (mínim 3 persones) mensual
31
Abonament familiar (mínim 3 persones) anual
32
Abonament familiar (mínim 3 persones). Quota Premium
Col·lectius
Abonament mensual individual empreses o grups( 3 < grup < 10 )
33
34
Abonament mensual individual empreses o grups( 10 < grup < 20 )
Abonament mensual individual empreses o grups( 20 < grup < 30 )
35
Abonament mensual individual empreses o grups( grup > 30 persones)
36
Abonament anual individual empreses o grups (3 < grup <10)
37
Abonament anual individual empreses o grups ( 10< grup < 20 )
38
39
Abonament anual individual empreses o grups ( 20< grup < 30)
Abonament anual individual empreses ( grup > 30 persones )
40
Abonament individual empreses. Quota Premium ( 3 < grup < 10 )
41
Abonament individual empreses. Quota Premium ( 10 < grup < 20 )
42
43
Abonament individual empreses. Quota Premium ( 20 < grup < 30 )
Abonament individual empreses. Quota Premium ( grup > 30 persones )
44
45
Abonament Treballador Piscines Municipals Mensual
46
Abonament Treballador Piscines Municipals Semestral
47
Abonament Treballador Piscines Municipals Anual
45
Abonament mensual individual grup PAFES (prog. Servei Català Salut)
Universitaris
46
Abonament Universitari mensual
47
Abonament Universitari anual

Proposta Tarifes 01/10/2012

base
0,00 €
33,31 €
49,17 €
33,31 €
33,31 €
33,31 €

Observacions

IVA inclòs
0,00 €
40,30 €
59,50 €
40,30 €
40,30 €
40,30 €

26,32 €
289,55 €
14,50 €
159,55 €

31,85 €
350,35 € 11 (1 mes gratuït) x 26,32 €
17,55 €
193,05 € 11 (1 mes gratuït) x 14,50 €

34,13 €
375,47 €
409,60 €
28,76 €
316,40 €
345,16 €
26,94 €
296,37 €
323,31 €
17,69 €
194,55 €
212,23 €

41,30 €
454,32 €
495,62 €
34,80 €
382,84 €
417,65 €
32,60 €
358,61 €
391,21 €
21,40 €
235,40 €
256,80 €

24,50 €
269,55 €
294,05 €
14,67 €
161,36 €
176,03 €

29,65 €
326,15 €
355,80 €
17,75 €
195,25 €
213,00 €

28,39 €
312,27 €
340,66 €

34,35 €
377,85 € 11 (1 mes gratuït) x 28,39 €.
412,20 € 12 x 28,39 € = Wellness i plataforma vibratòria gratuïts.

28,76 €
25,89 €
23,01 €
20,13 €
316,40 €
284,76 €
253,12 €
221,48 €
345,16 €
310,65 €
276,13 €
241,61 €
13,64 €
78,43 €
150,00 €
19,24 €

34,80 €
31,32 €
27,84 €
24,36 €
382,84 €
344,56 €
306,28 €
267,99 €
417,65 €
375,88 €
334,12 €
292,35 €
16,50 €
94,90 €
181,50 €
23,28 €

26,32 €
289,55 €

31,85 €
350,35 € 11 x 26,32€

11 (1 mes gratuït) x 34,13 €
12 x 34,13 € = Wellness i plataforma vibratòria gratuïts
11 (1 mes gratuït) x 28,76 €
12 x 28,76 € = Wellness i plataforma vibratòria gratuïts
11 (1 mes gratuït) x 26,94 €
12 x 26,94 € = Wellness i plataforma vibratòria gratuïts
11 (1 mes gratuït) x 17,69 €
12 x 17,69 € = Wellness i plataforma vibratòria gratuïts

11 (1 mes gratuït) x 24,50 €
12 x 24,50 € = Wellness i plataforma vibratòria gratuïts
11 (1 mes gratuït) x 14,67 €
12 x 14,67 € = Wellness i plataforma vibratòria gratuïts

Convenis amb empreses o grups.
Nova tarifa 2012 (10% de descompte de 28,76€)
Nova tarifa 2012 (20% de descompte de 28,76€)
Nova tarifa 2012 (30% de descompte de 28,76€)
11 (1 mes gratuït) x 28,76 €.
11 (1 mes gratuït) x 25,89 €.
11 (1 mes gratuït) x 23,01 €.
11 (1 mes gratuït) x 20,13 €.
Nova tarifa 2012 (12 x 28,76 € = Wellness gratuït)
Nova tarifa 2012 (12 x 25,89 € = Wellness gratuït)
Nova tarifa 2012 (12 x 23,01 € = Wellness gratuït)
Nova tarifa 2012 (12 x 20,13 € = Wellness gratuït)
60% de desc Abonat General
13,64€ x 5,75
11 x 13,64€
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TARIFES PISCINA MUNICIPAL OCTUBRE 2012
SERVEIS COMPLEMENTARIS
Cursos aprenentatge natació
Nadons. De 4 a 24 mesos (1 dia/setmana)
Preinfantil. P-2 (1 dia/setmana)
Preinfantil. P-2 (2 dies/setmana)
Nivell Iniciació. Infantils (1 dia/setmana)
Nivell Iniciació. Infantils (2 dies/setmana)
Nivell Iniciació. Infantils (3 dies/setmana)
Natació Adults a partir de 16 anys (1 dia/setmana)
Natació Adults a partir de 16 anys (2 dia/setmana)
Natació Adults a partir de 16 anys (3 dia/setmana)
Activitats per a embarassades
Activitat aquàtica (1dia/setmana)
Activitat aquàtica (2 dies/setmana)
Gimnàstica hipopressiva 1 sessió/set.
Natació terapèutica
Natació terapèutica. Treball en grup (1 dia/setmana)
Natació terapèutica. Treball en grup (2 dies/setmana)
Natació terapèutica. Treball en grup (3 dies/setmana)
Cursets natació per a discapacitats
Discapacitat psíquica o visual (1 dia/setmana)
Discapacitat psíquica o visual (2 dies/setmana)
Cursets natació per a grups escolars
Curset Escolar grups P3 a 6º Primària (1 dia/set)
Curset Escolar grups P3 a 6º Primària (1 dia/set) Horari Lectiu
Classes particulars de natació
Classes particulars (4 sessions)
Classes particulars (8 sessions)
Classes particulars (12 sessions)
Cursos intensius d'estiu de natació
Curset Intensiu 5 dies/setmana (Curset d'1 setmana)
Activitats lúdiques per a l'àrea aquàtica
"Vine a jugar a la piscina" (1 sessió)
Crèdit "Coneix el món de l'aigua" (8 sessions)
Colònies infantils
PISCIXICS Matí o tarda. P-2 (1 setmana)
PISCIJOC Matí o tarda. P3 a 2º ESO de 3 a 14 anys (1 setmana)
Hora despertador (1 setmana)
Servei de dinar de 13:00 a 15:00h
Servei d'entrenador personal
Entrenament personal (1 sessió)
Entrenament personal (1 sessió/setmana = 4 sessions/mes)
Entrenament personal (5 sessions)
Entrenament personal (2 sessió/setmana = 8 sessions/mes)
Opos training (1 sessió/setmana)
Serveis de fisioteràpia
1ª Visita serveis de fisioteràpia (1 sessió)
2ª Visita i posteriors serveis de fisioteràpia (1 sessió)
Visita a esportista de competició i treballadors/es
1ª Visita Osteopatia
2ª Visita i posteriors Osteopatia
Fisioteràpia a l'aigua (1 sessió)
Fisioteràpia a l'aigua (5 sessions)
Fisioteràpia a l'aigua (10 sessions)
Fisioteràpia a l'aigua (20 sessions)
Àrea de wellness
Bronzejat raigs UVA (1 sessió)
Bronzejat raigs UVA (6 sessions)
Wellness per a abonats. Tarifa mensual
Entrada puntual a zona wellnees per a abonats
Activitats dirigides de fitness
Reformer Pilates (1 sessió)
Reformer Pilates (1 sessió/setmana)
Reformer Pilates (2 sessions/setmana)
Reformer Pilates (abonament 5 sessions )
Kid's club Gimnàstica extra-escolar (1 sessions/setmana)
Kid's club Gimnàstica extra-escolar (2 sessions/setmana)
Lloguer de làmina d'aigüa, equipaments i material
Lloguer hora/carrer de vas de piscina de 25 m
Lloguer hora/sala d'activitats dirigides de màquines sense tècnic
Lloguer de guixetes*/trimestre
Dipòsit Lloguer Guixetes
Lloguer candaus
Altres
Carnet del Parking
Carnet del Parking (reposició del carnet)
Gestió devolució de rebuts. Tarifa per rebut retornat

Proposta Tarifes 01/10/2012

No Abonats
37,64 €
30,58 €
45,87 €
25,50 €
38,24 €
53,55 €
25,50 €
38,24 €
53,55 €

Observacions

IVA Incl
45,55 €
37,00 €
55,50 €
30,85 €
46,27 €
64,80 €
30,85 €
46,27 €
64,80 €

Facturació Trimestral. 20% dte abonat progenitor
Facturació Trimestral. 20% dte als abonats
Facturació Trimestral. 20% dte als abonats
Facturació Trimestral. 20% dte als abonats
Facturació Trimestral. 20% dte als abonats
Facturació Trimestral. 20% dte als abonats
Facturació Trimestral. 20% dte als abonats
Facturació Trimestral. 20% dte als abonats
Facturació Trimestral. 20% dte als abonats

28,76 €
43,14 €
42,30 €

34,80 € Facturació Trimestral. 20% dte als abonats
52,20 € Facturació Trimestral. 20% dte als abonats
Exempta Facturació Trimestral. 20% dte als abonats

28,76 €
43,14 €
60,41 €

34,80 € Facturació Trimestral. 20% dte als abonats
52,20 € Facturació Trimestral. 20% dte als abonats
73,10 € Facturació Trimestral. 20% dte als abonats

10,66 €
21,32 €

12,90 € Facturació trimestral. Mínim 5 usuaris
25,80 € Facturació trimestral. Mínim 5 usuaris

20,45 €
17,77 €

24,75 € Facturació trimestral. Mínim 5 usuaris
21,50 € Facturació trimestral. Mínim 20 usuaris

68,55 €
114,46 €
170,00 €

82,95 € 10% desc abonats i 25% dte 2 persones. Dte acumulable
138,50 € 10% desc abonats i 25% dte 2 persones. Dte acumulable
205,70 € 10% desc abonats i 25% dte 2 persones. Dte acumulable

21,65 €

26,20 € Tarifa setmanal. 20% dte als abonats

5,33 €
34,42 €

6,45 € Adreçades a grups escolars
41,65 € Introducció al SOS, submarinisme (45' /sessió)

42,40 €
42,40 €
11,69 €
49,59 €

51,30 €
51,30 €
14,15 €
60,00 €

32,56 €
108,51 €
149,80 €
189,59 €
34,34 €

39,40 €
131,30 €
181,25 €
229,40 €
41,55 €

10% dte. als abonats i 10% dte 2 persones. Dte acumulable
10% dte. als abonats i 10% dte 2 persones. Dte acumulable
10% dte. als abonats i 10% dte 2 persones. Dte acumulable
10% dte. als abonats i 10% dte 2 persones. Dte acumulable
10% dte. als abonats

39,00 €
36,75 €
13,70 €
45,00 €
40,00 €
36,00 €
170,00 €
320,00 €
592,00 €

Exempta
Exempta
Exempta
Exempta
Exempta
Exempta
Exempta
Exempta
Exempta

10% dte. Als abonats
10% dte. Als abonats
Sessió de 30 minuts
10% dte als abonats.
10% dte als abonats.
10% dte als abonats
10% dte als abonats
10% dte als abonats
10% dte als abonats

3,88 €
19,17 €
11,69 €
4,92 €
32,56 €
108,51 €
189,59 €
149,80 €
19,13 €
28,68 €
19,26 €
52,60 €
22,52 €
50,00 €
1,65 €
2,60 €
4,50 €
2,89 €

Tarifa setmanal. 20% dte als abonats
Tarifa setmanal. 20% dte als abonats
Tarifa setmanal. mínim 8 alumnes
Tarifa setmanal. mínim 10 alumnes

4,70 €
23,20 €
14,15 € Facturació trimestral
5,95 €
39,40 €
131,30 €
229,40 €
181,25 €
23,15 €
34,70 €

10% dte. als abonats i 10% dte 2 persones. Dte acumulable
10% dte. als abonats i 10% dte 2 persones. Dte acumulable
10% dte. als abonats i 10% dte 2 persones. Dte acumulable
10% dte abonats. 10% dte a parelles.Caduca als 3 mesos
Facturació trimestral 20% dte als abonats
Facturació trimestral 20% dte als abonats

23,30 € 20% dte Activitats Formació
63,65 € Proposta concessionari modificada
27,25 €
Exempta
2,00 €
3,15 €
5,45 €
3,50 €
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2.6.

RECURSOS HUMANS I MATERIALS

a. Recursos humans
El servei del complex esportiu de les Piscines Municipals compta en aquests moments amb la plantilla de
personal que es detalla a continuació. En el quadre es fa referència, per a cadascun dels
treballadors/ores, del grup salarial al qual pertanyen i de la seva dedicació setmanal segons el seu
contracte.

b. Recursos materials
Es poden observar els recursos materials amb els que disposa el complex de les Piscines Municipals a
partir del quadre d’amortització de l’immobilitzat de l’anterior concessionari, que per al període de
setembre és el següent :
Acta de la sessió plenària núm. 11 de 18 d’octubre de 2012
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PERIODE FISCAL

CLUB NATACIO MANRESA
AMORTIZACIONS
EXERCICI
A) INMO.INMATERIAL
P.C. ESPORTIU
CTE
CTE
CTBLE
AMORT.
DATA
2060.01
280000,01
2140.02
280000,02
2160.01
280000,03
20200001 280000,04
INMOV. INTANGIBLE
TOTAL CARREC AMORTITZACIÒ
CTE
CTE
DATA COMPRA
CTBLE
AMORT.

21-03-07
01-07-07
01-07-07
19-09-07
25-10-07
01-10-07
01-10-07
01-10-07
01-10-07
01-03-08
01-01-08
01-01-09
03-06-09
30-06-10
31-05-11
01-01-08
01-10-07
01-10-07
01-10-07
01-10-07
01-10-07
01-10-06
31-07-07
31-12-07

25-07-05
01-12-06
31-12-06
21-07-10

2119000.0 2811000.0
2119000.2 2811000.2
2119000.3 2811000.3
2119000.4 2811000.4
2119000.5 2811000.5
2119000.6 2811000.6
2119000,7 2811000,7
2119000,8 2811000,8
2119000,9 2811000,9
211900,10 2811000,10
211900,11 281100,11
211900,12 281100,12
211900,13 281100,13
211900,14 281100,14
211900,15 281100,15
211900,16 281100,16
211900,17 281100,17
212000,04 2812000,04
212000,05 2812000,05
212000,06 2812000,06
21200,07 2812000,07
212000,08 2812000,08
212000,09 2812000,09
212000,10 2812000,10
212000,11 2812000,11
212100,02 2812100,02
213000,10 2813000,10
213000,11 2813000,11
214000,01 2814000,01
214100,01 2814100,01
214200,00 2814214200
215000.04 2815000.04
215000,05 2815000,05
215000,07 2815000,07
215000.08 2815000.08
215000,09 2815000,09
216000,00 2816000,00
216000,01 2816000,01
216000,02 2816000,02
216000,03 2816000,03
216000,04 2816000,04
216000,05 2816000,05
216000,06 2816000,06
216000,07 2816000,07
216000,08 2816000,08
216000,09 2816000,09
216000,10 28166000,1
216000,11 2816000,11
216000,12 2816000,12
216000,13 2816000,13
216000,14 2816000,14
216000,15 2816000,15
216000,16 2816000,16
216000,17 2816000,17
216000,18 2816000,18
216000,19 2816000,19

01/09/2012

a

30/09/2012

CANVI NUM CONTE
OPCIO: CRITERI FISCAL

ELEMENT
PROG COMPT. LOGIC CLASS ENTRY+
APLICACIONS INFOTMATIQUES
BACK UP EXEC
concessió Administrativa ITP
BAIXA LISING MUSCULACIO

VALOR DE
COST
4.629,45
400,78
590,44
243.483,98

MESOS %
1
33
0 100
0
12
1 2,86

CTE.680,0

249.104,65 A
VALOR DE
ELEMENT
COST
ACONDICIONAMENT PARKING
3.083,71
EDIFICI SERVEIS CONSTRUCC.
418.800,40
EDIFICI SERVEIS ARQUITECTURA
14.840,46
PAVIMENT ENTRADA PARKING
6.215,28
PISCINA ESTIU CONSTRUCC.
752.468,19
PISCINA ESTIU HONORARIS
63.494,23
PISCINA ESTIU CONTROL OBRA
586,50
PISCINA ESTIU LLIC. AMBIENTAL
6.338,37
PISCINES COBERTES - OBRA CIVIL
4.276.325,81
CONTRUCCIONS TAXES MUNICIPALS
14.506,20
CONSTRUCCIONS DESPESES FINANCERES
60.952,35
CONSTRUCCIONS HONORARIS TECNICS
323.051,03
CONDTRUCCIONS WELLNESS
239.467,11
CONSTRUCCIONS OFICINA
30.504,49
PAVIMENTACIO ASFALTICA PARKING 650 M2
10.518,83
PLA D'EMERGENCIA PISCINA ESTIU
736,70
CONSTRUCCIÓ HONORARIS TECNICS MUR CONTENCIÓ PISCINA EXTERIOR
2.900,00
CONSTRUCCIÓ MURS DE OCNTENCIÓ PISCINA ESTIU
109.494,90
LLICENCIA ACTIVITATS ESPORTIVES I GIMNÀS
1.385,88
INSTAL·LACIO TAXES MUNCIPALS
8.457,55
INSTAL·LACIONS DESPESES FINANCERES
35.537,05
INSTAL·LACIONS HONORARIS TECNICS
188.348,41
PISCINES COBERTES - INST. ELECTRIQUES
747.140,55
PSICINES COBERTES - INST. FLUIDS
1.736.637,25
AMPLIACIÓ FITNESS EDIFICI SERVEIS
114.495,71
SISTEMA CLORACIÓ PISICINA ESTIU
7.007,80
INSTAL·LACIO TELEFONIA
1.422,58
NETEJA FONS
19.547,97
MAQUINA ALTA PRESIO
899,06
COMPLEMENTS PISCINA
2.057,01
UTILS PISCINA
1.314,23
UTILS TALLER
3.896,75
MARCADOR WATERPOLO BAYBOR
6.298,80
SISTEMA RECEPCIO TDT
1.142,60
TORNS ENTRADA
2.111,84
BARRERES PARKING
13.690,21
LECTOR BIOMETRIC CONTROL D'ACCESOS
3.275,09
MOBILIARI VARIS
6.155,23
TAQUILLES MONITORS (VEST PISCINA)
876,64
TAQUILLES E.S.
39.306,87
TAQUILLES MINUSVALIDS (VEST PISCINA)
1.738,55
MOB.OFICINA
3.888,58
CAMILLA PORTATIL
324,58
FOTOCOPIADORA KONICA
1.616,72
FOTOCOPIADORA STUDI
1.548,87
TELEFONS
241,82
CORTINES OFICINA (7 CORTINES)
1.237,95
CENTRALETA E.S.
5.272,48
FONT GIMNAS E.S.
902,84
MATERIAL GIMNAS E.S.
12.690,94
EQUIP MUSICA E.S.
4.393,72
MOBILIARI OFICINA E.S.
5.339,36
EQUIPEMENTS VARIS E.S.
4.520,94
TELEVISORS E.S.
742,00
SAUNA EDIFICI SERVEIS
3.359,30
BICICLETES SPINNING
14.266,00
MAQUINA CARDIO
47.820,02

B

3.083,71
418.800,40
14.840,46
6.215,28
752.468,19
63.494,23
586,50
6.338,37
4.276.325,81
14.506,20
60.952,35
323.051,03
239.467,11
30.504,49
10.518,83
736,70
2.900,00
109.494,90
1.385,88
8.457,55
35.537,05
188.348,41
747.140,55
1.736.637,25
114.495,71
7.007,80
1.422,58
19.547,97
899,06
2.057,01
1.314,23
3.896,75
6.298,80
1.142,60
2.111,84
13.690,21
3.275,09
6.155,23
876,64
39.306,87
1.738,55
3.888,58
324,58
1.616,72
1.548,87
241,82
1.237,95
5.272,48
902,84
12.690,94
4.393,72
5.339,36
4.520,94
742,00
3.359,30
14.266,00
47.820,02
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0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

C

CALCUL
AMORT.
0,00
0,00
0,00
579,72

DOTACIO
AM.ACUM.
2012
01/09/2012
0,00
4.629,45
0,00
400,78
0,00
590,44
579,72
17.971,37

CALCUL
AMORT.
0,00
1.396,00
49,47
20,72
1.881,17
158,74
1,47
15,85
10.690,81
36,27
152,38
807,63
598,67
76,26
26,30
1,84
7,25
273,74
6,42
39,19
164,65
872,68
3.461,75
8.046,42
477,07
32,47
6,59
130,32
0,00
0,00
0,00
0,00
41,99
7,62
0,00
91,27
32,75
51,29
7,31
327,56
14,49
32,40
2,70
0,00
12,91
0,00
10,32
52,72
7,52
105,76
36,61
44,49
37,67
6,18
27,99
142,66
0,00

579,72
23.592,04
DOTACIÓ
AM.ACUM.
2012
01/09/2012
0,00
0,00
1.396,00
170.312,06
49,47
10.487,08
20,72
1.367,52
1.881,17
116.632,54
158,74
9.841,84
1,47
88,19
15,85
890,54
10.690,81
630.446,10
36,27
2.139,91
152,38
8.990,42
807,63
47.650,16
598,67
32.328,18
76,26
4.270,57
26,30
1.157,19
1,84
71,76
7,25
195,75
4.379,84
273,74
6,42
359,53
39,19
2.312,19
164,65
9.714,37
872,68
51.488,12
3.461,75
204.242,84
8.046,42
474.737,83
477,07
33.871,96
32,47
2.013,14
6,59
375,63
0,00
19.547,97
0,00
899,06
0,00
2.057,01
0,00
1.314,23
0,00
3.896,75
41,99
3.569,16
7,62
525,77
0,00
2.111,84
91,27
6.297,63
32,75
851,50
0,00
6.155,23
7,31
409,35
0,47
39.306,40
14,49
811,44
0,00
3.888,58
2,70
289,04
0,00
1.616,72
12,91
1.458,73
0,00
241,82
10,32
577,91
0,00
5.272,48
0,00
902,84
105,76
11.788,11
36,61
4.356,76
0,00
5.339,36
0,00
4.520,94
0,00
742,00
27,99
3.331,05
0,00
14.266,00
0,00
47.820,02

F

%
0
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5,56
5,56
5,56
5,56
5,56
5,56
5
5,56
5,56
8
12
12
12
12
8
8
8
8
12
10
10
10
10
10
10
10
10
12
10
12
10
10
10
10
10
10
10
12
12
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2.7.

RÈGIM DE CONTRACTACIÓ

L’article 85.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (en endavant, LBRL),
d’acord amb la redacció donada per la disposició final primera de l’LCSP, disposa el següent:
“Els serveis públics de la competència local podran gestionar-se mitjançant alguna de les formes
següents:
A) Gestió directa:
a) Gestió per la pròpia entitat local.
b) Organisme autònom local.
c) Entitat pública empresarial local.
d) Societat mercantil local, el capital social de la qual sigui de titularitat pública.
B) Gestió indirecta, mitjançant les diferents formes previstes per al contracte de gestió de serveis
públics en la Llei de contractes del sector públic”.
D’acord amb l’article 85 ter de la mateixa LBRL, les societats mercantils locals es regeixen íntegrament,
amb independència de quina sigui la seva forma jurídica, per l’ordenament jurídic privat, excepte les
matèries en què els sigui d’aplicació la normativa pressupostària, comptable, de control financer, de
control d’eficàcia i contractació.
El grau de subjecció al Text refós de la Llei de contractes del sector públic de les societats mercantils en
el capital social de les quals la participació, directa o indirecta, d’entitats de les esmentades a les lletres a)
a f) de l’article 3.1 del TRLCSP sigui superior al 50 per cent (categoria en què, evidentment, es troben les
societats mercantils locals de capital íntegrament públic) vindrà determinat per la seva qualificació o no
com a poder adjudicador i, alhora, aquesta qualificació vindrà donada pel fet d’haver estat creades
específicament per satisfer necessitats d’interès general que no tinguin caràcter industrial o mercantil o,
per contra, per satisfer necessitats que tinguin caràcter mercantil o industrial, atenent especialment el seu
objecte.
Certament, de la resta de requisits alternatius que es preveuen a l’article 3.3.b) del TRLCSP per tal que un
ens, organisme o entitat tingui la consideració de poder adjudicador –que un o diversos subjectes que
hagin de considerar-se poder adjudicador d’acord amb el propi TRLCSP financin majoritàriament la seva
activitat, controlin la seva gestió o nomenin a més de la meitat dels membres del seu òrgan
d’administració, direcció o vigilància–, sense entrar a analitzar el seu règim de finançament, la societat
mercantil Aigües de Manresa, SA, compleix el de que un o diversos poders adjudicadors controlin la seva
gestió i el de que un o diversos poders adjudicadors nomenin a més de la meitat dels membres del seu
òrgan d’administració, direcció o vigilància, d’acord amb el que disposen els seus estatuts.
Es pot afirmar que l’objecte social de l’entitat mercantil Aigües de Manresa, SA, respon a la satisfacció de
necessitats d’interès general. En conseqüència, tenint en compte la finalitat pública que ha de satisfer, la
qual s’emmarca plenament dintre de les competències municipals, es pot concloure aquesta societat, ha
estat creada específicament per satisfer necessitats d’interès general que no tenen caràcter industrial ni
mercantil i que, per tant, és poder adjudicador a efectes del TRLCSP.
El règim contractual dels ens, organismes i entitats que tenen la consideració de poders adjudicadors,
però que no són administracions públiques a efectes del TRLCSP, es caracteritza, a grans trets, pel
següent:
En relació amb les normes contingudes en el llibre I del TRLCSP, relatiu a la “Configuració general de la
contractació del sector públic i elements estructurals dels contractes”, cal destacar l’exigència de
classificació empresarial potestativa; la possibilitat d’utilitzar mitjans acreditatius de la solvència diferents
dels generals en contractes no subjectes a regulació harmonitzada; la flexibilitat en l’aplicació de les
normes sobre revisió de preu del contracte; la possibilitat de sotmetre a arbitratge la solució de les
diferències que puguin sorgir sobre els efectes, compliment i extinció dels contractes que celebrin; la
inaplicabilitat del règim públic d’invalidesa i revisió dels actes; i l’exigència de garanties -provisional i
definitiva- amb caràcter potestatiu.
Pel que fa a les normes contingudes en el llibre II del TRLCSP, relatiu a la “Preparació dels contractes”,
es preveu una flexibilització de les normes sobre l’establiment de prescripcions tècniques dels contractes
no harmonitzats.
En relació a les normes sobre “Selecció del contractista i adjudicació dels contractes”, contingudes en el
llibre III del TRLCSP, cal destacar que el capítol II del títol I d’aquest llibre estableix, específicament i entre
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altres, les “Normes aplicables pels poders adjudicadors que no tenen el caràcter d’administracions
públiques” (articles 189 a 191 del TRLCSP).
En resum, aquests preceptes preveuen, per a l’adjudicació de contractes harmonitzats per part dels
poders adjudicadors que no tenen la consideració d’administracions públiques a efectes del TRLCSP,
l’aplicació de les regles generals amb les adaptacions següents: no obligatorietat de publicació de la
licitació i de l’adjudicació en diaris oficials nacionals, essent suficient amb la publicació al DOUE i a
Internet; inaplicació de les regles del comitè d’experts, de les regles sobre baixes temeràries i de les
regles sobre formalització dels contractes; inaplicació del procediment d’examen de proposicions i
posterior proposta d’adjudicació; i inaplicació del catàleg de causes d’utilització del procediment negociat
en contractes de gestió de serveis públics.
D’altra banda, per a l’adjudicació de contractes no harmonitzats per part dels poders adjudicadors que no
tenen la consideració d’administracions públiques a efectes de l’LCSP, es preveu el sotmetiment de
l’adjudicació als principis de transparència, publicitat, concurrència, confidencialitat, igualtat i no
discriminació; l’obligatorietat que el contracte s’adjudiqui a qui presenti l’oferta econòmicament més
avantatjosa; i la necessitat d’elaborar unes instruccions internes de contractació que hauran de regular els
procediments d’adjudicació de forma que quedi garantida l’efectivitat dels principis abans esmentats i que
el contracte s’adjudiqui a qui presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa. Aquestes instruccions han
de posar-se a disposició de totes les persones interessades a participar en els procediments que regulen i
s’han de publicar en el perfil de contractant de l’entitat (cal dir que el Consell d’administració d’Aigües de
Manresa, SA, va aprovar aquestes instruccions en reunió del dia 16 de setembre de 2008 i figuren
publicades al Perfil del contractant de la seva pàgina web).
Per últim, el Libre IV del TRLCSP, on es preveuen les normes relatives als “Efectes, compliment i extinció
dels contractes administratius”, no resulta d’aplicació als contractes celebrats per ens, organismes i
entitats que tenen la consideració de poders adjudicadors però que no són administracions públiques a
efectes de l’LCSP. Aquests contractes es regiran, pel que fa als seus efectes, compliment i extinció, pel
dret privat.

2.8.

RÈGIM PATRIMONIAL

Per a la gestió del servei, l’Ajuntament adscriu a l’entitat mercantil Aigües de Manresa, SA, el conjunt de
béns que integren en el complex esportiu de les piscines municipals.
La descripció detallada d’aquest immoble i instal·lacions figurarà en l’acta de traspàs a signar en el
moment de formalització de l’encàrrec de gestió a favor d’Aigües de Manresa, SA.
Aquesta adscripció no comporta que aquests béns deixin de tenir la qualificació de béns de domini públic
municipals adscrits a la prestació d’un servei públic, ni impliqui transmissió del domini o desafectació.
Als efectes del seu reflex en l’actiu de la societat es realitzarà una valoració dels béns adscrits. Així
mateix, Aigües de Manresa, SA, informarà anualment de les ampliacions, millores o modificacions dels
béns objecte d’adscripció.
2.9.

RÈGIM ESTATUTARI DELS USUARIS DEL SERVEI

El règim estatutari dels usuaris del servei queda recollit en dues ordenances municipals que ja es troben
vigents en aquest moment.
D’una banda, l’Ordenança reguladora del règim general d’ordenació i utilització dels equipaments i
instal·lacions públiques municipals, el Títol IV de la qual estableix les normes de funcionament intern del
Complex Esportiu de les piscines municipals. El text íntegre d’aquesta ordenança va ser publicat en el
Butlletí Oficial de la província de Barcelona núm. 103, de 30 d’abril de 2007.
D’altra banda, l’ordenança municipal reguladora de les piscines d’ús públic, que figura publicada al Butlletí
Oficial de la província de Barcelona núm. 266, d’11 de juny de 2002.

3.

COMPETÈNCIES MUNICIPALS

De conformitat amb els articles 25 i 26 de la Llei 7/19985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local i la normativa estatal i autonòmica de desenvolupament, l’Ajuntament de Manresa és titular de la
competència en matèria d’instal·lacions esportives d’ús públic. Per aquest motiu, el complex esportiu de
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les piscines municipals que gestionarà Aigües de Manresa, SA, continuarà ostentant en tot moment la
qualificació de servei públic, la titularitat del qual serà de l’Ajuntament de Manresa, que podrà modificar
lliurament les seves característiques per motius d’interès públic.
La gestió serà a risc i ventura d’Aigües de Manresa, SA, que assumirà la responsabilitat civil, laboral i
fiscal que es derivi de la prestació del servei. Sens perjudici d’allò que preveu la normativa reguladora de
la responsabilitat patrimonial de les Administracions públiques, Aigües de Manresa, SA serà plenament
responsable enfront a tercers, dels danys que puguin patir aquests a conseqüència del funcionament
normal o anormal del servei i per tant assumirà el cost de les indemnitzacions que si escau s’hagin de
satisfer.
Així mateix, i als efectes del control de legalitat previst a l’article 233 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, Aigües de Manresa, SA, haurà de tramitar al seu càrrec totes les legalitzacions i
autoritzacions que exigeixi el compliment de les prestacions que hagi realitzar.
En darrer terme i sens perjudici d’allò que s’ha indicat anteriorment, l’Ajuntament de Manresa es reserva
l’exercici de les facultats següents:
−

La potestat d’establiment, aprovació i modificació de les tarifes a percebre dels usuaris
del servei, prèvia proposta d’Aigües de Manresa, SA.

−

L’autorització prèvia relativa a qualsevol tipus d’obra que afecti les instal·lacions
adscrites a la prestació del servei.

−

La potestat de modificar el contingut del servei, per raons d’interès públic.

Manresa, 9 d’octubre de 2012”

4.1.11 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització a Aigües de
Manresa, SA, per a la concertació d’un préstec sindicat amb Catalunya
Banc i l’Institut de Crèdit de Finances al 50 % cadascuna, per import de
2.956.843,50 €.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 10
d’octubre de 2012, que es transcriu a continuació:
“L’article 54 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, disposa que els organismes
autònoms i els ens i societats mercantils dependents, precisaran la prèvia autorització
del Ple de la Corporació i informe de la Intervenció per a la concertació d’operacions
de préstec a llarg termini.
Per escrit de data 9 d’Octubre del 2012 del Director - Gerent de la societat Aigües de
Manresa S.A., En Josep Alabern i Valentí, on manifesta que en el Consell
d’Administració de la societat de data 28 de Setembre del 2012 es va prendre l’acord
de: “Peticionar un préstec sindicat a Catalunya Banc i al Institut de Crèdit de
Finances (ICF), per import de 2.956.843,50€, per un termini de 20 anys. El préstec
tindrà la garantia del 49% de les obres, instal·lacions i edificis del llac i Parc de
l’Agulla. Designar al Il·lm. Sr. Alcalde – President, Sr. Valentí Junyent Torras,
perquè, portant a la pràctica l’esmenta’t acord, pugui signar, en nom i
representació d’Aigües de Manresa SA Empresa Municipal Privada, quant
documents públics o privats, així com pòlisses i lletres siguin necessaris en
ordre a l’obertura de la citada operació. El present acord queda, no obstant,
condicionat a l’autorització del Ple de la Corporació Municipal.” ”
En data 17 de Setembre de 2012, la Junta de Govern local va prendre l’acord
d’encarregar a Aigües de Manresa, la gestió del Complex Esportiu de les Piscines
Municipals.
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L’import inicial concedit al Club Natació Manresa, va ser de 3.616.000€, havent-hi un
capital total pendent de 2.956.843,50€.
La garantia hipotecaria que es fixa és el 49% de les obres, instal·lacions i edificis del
Llac i Parc de l’Agulla, la propietat de la qual pertany a Aigües de Manresa S.A.
La construcció del Llac de l’Agulla, va comptar amb el finançament de Caixa Manresa,
mitjançant escriptura d’hipoteca l’any 1974, d’import 100.000.000 pessetes. El valor
actualitzat d’aquest es de 8.221.800€ i el 49% donaria un import de 4.280.682, i la nota
registral de la finca es la número 22.723, tom1615, llibre 496 i foli 201.Cal afegir que
amb posterioritat s’ha remodelat el parc i s’ha construït i remodelat edificis annexes, el
que ha fet incrementar molt més el seu valor. Aquesta es la garantia proposada.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació municipal l’adopció dels acords
següents:
PRIMER.- Autoritzar a Aigües de Manresa S.A., per a concertar un préstec sindicat
amb Catalunya Banc i l’Institut de Crèdit de Finances al 50% cadascuna, per un
import de 2.956.843,50€, data de finalització 1 d’Octubre del 2032 i amb les següents
condicions:
-Tipus d’interès: Euribor 12 mesos + 4,25%, i una comissió d’obertura del 1%.
-El capital vençut a 24 de Setembre 2012 i no satisfet és de 78.118,02€ que s’ha
inclòs en el nou préstec a signar. Els interessos i comissions pendents
d’aquestes quotes, són de 53.544,60€, i s’han de liquidar en el moment de la
signatura.
-Garantia hipotecaria: 49% de les obres, instal·lacions i edificis del Llac i Parc de
l’Agulla, la propietat de la qual pertany a Aigües de Manresa S.A., amb un valor
actualitzat de 4.280.682, i la nota registral de la finca es la número 22.723,
tom1615, llibre 496 i foli 201.
SEGON.- Autoritzar al Sr. Alcalde per a subscriure la documentació que resulti
necessària per a l’efectivitat de l’anterior acord.”

4.1.12 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització a Aigües de
Manresa, SA, per a la concertació d’un préstec amb Catalunya Banc per
import de 627.564.31€.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 10
d’octubre de 2012, que es transcriu a continuació:
“L’article 54 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, disposa que els organismes
autònoms i els ens i societats mercantils dependents, precisaran la prèvia autorització
del Ple de la Corporació i informe de la Intervenció per a la concertació d’operacions
de préstec a llarg termini.
Per escrit de data 9 d’Octubre del 2012 del Director - Gerent de la societat Aigües de
Manresa S.A., En Josep Alabern i Valentí, on manifesta que en el Consell
d’Administració de la societat de data 28 de Setembre del 2012 es va prendre l’acord
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de: “Peticionar un préstec a Catalunya Banc, per un import de 627.564,31€, per
un termini de vint-i-tres anys, amb la garantia de segona càrrega del 49% de les
obres, instal·lacions i edificis del Llac i Parc de l’Agulla. Designar al Il·lm. Sr.
Alcalde - President , Sr. Valentí Junyent i Torras, perquè, portant a la pràctica
l’esmenta’t acord, pugui signar, en nom i representació de AIGÜES DE
MANRESA S.A. Empresa Municipal Privada, quants documents públics o privats,
així com pòlisses i lletres siguin necessaris en ordre a l’obertura de la citada
operació. El present acord queda, no obstant, condicionat a l’autorització del Ple
de la Corporació municipal.”
En data 17 de Setembre del 2012, la Junta de Govern local va prendre l’acord
d’encarregar a Aigües de Manresa, la gestió del Complex Esportiu de les Piscines
Municipals.
L’import inicial concedit al Club Natació Manresa, va ser de 650.000€, havent-hi un
capital total pendent de 627.564,31€.
La garantia hipotecaria que es fixa és el 49% de les obres, instal·lacions i edificis del
Llac i Parc de l’Agulla, la propietat de la qual pertany a Aigües de Manresa S.A.
La construcció del Llac de l’Agulla, va comptar amb el finançament de Caixa Manresa,
mitjançant escriptura d’hipoteca l’any 1974, d’import 100.000.000 pessetes. El valor
actualitzat d’aquest es de 8.221.800€ i el 49% donaria un import de 4.280.682, i la nota
registral de la finca es la número 22.723, tom1615, llibre 496 i foli 201.Cal afegir que
amb posterioritat s’ha remodelat el parc i s’ha construït i remodelat edificis annexes, el
que ha fet incrementar molt més el seu valor. Aquesta es la garantia proposada, que
es considera de segona càrrega, vinculada en primera càrrega a l’operació del préstec
sindicat de Catalunya Banc i ICF,
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació municipal l’adopció dels acords
següents:
PRIMER.- Autoritzar a Aigües de Manresa S.A., per a concertar un préstec amb
Catalunya Banc, per un import de 627.564,31€ i un termini de 23 anys (data de fi
del préstec 21 de Juny del 2035), amb les següents condicions:
-Tipus d’interès: Euribor a 12 mesos + 4,25%, amb un mínim de 4,75% i una
comissió d’obertura del 1%.
-El capital vençut a 21 de Setembre 2012 i no satisfet és de 8.699,60€ que s’ha
inclòs en el nou préstec a signar. Els interessos i comissions pendents
d’aquestes quotes, són de 18.094,12€, i s’han de liquidar en el moment de la
signatura.
-Garantia hipotecaria: 49% de les obres, instal·lacions i edificis del Llac i Parc de
l’Agulla, la propietat de la qual pertany a Aigües de Manresa S.A., amb un valor
actualitzat de 4.280.682, i la nota registral de la finca es la número 22.723, tom
1615, llibre 496 i foli 201. Aquesta garantia es considera de segona càrrega,
vinculada en primera càrrega a l’operació del préstec sindicat de Catalunya Banc
i ICF.
SEGON.- Autoritzar al Sr. Alcalde per a subscriure la documentació que resulti
necessària per a l’efectivitat de l’anterior acord.”
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El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CiU, explica que el dictamen
4.1.10 fa referència a l’inici de l’expedient administratiu per modificar la forma de gestió
del servei públic del complex esportiu de les piscines municipals de Manresa, que es
venia prestant de manera indirecta a través de concessió administrativa i passa a ser
gestionat de forma directa per l’entitat mercantil Aigües de Manresa SA, en la seva
condició de societat municipal, de capital 100% de l’Ajuntament de Manresa.
Manifesta que el dictamen 4.1.11 fa referència al préstec de 2.956.843,50 € gestionat
per Aigües de Manresa i corresponents a la part que quedava pendent d’amortitzar per
l’import demanat pel Club Natació per realitzar les obres de millora de les piscines, i
per això Aigües de Manresa ha negociat amb Catalunya Banc i amb l’Institut de Crèdit
de Finances al 50% cadascuna de les entitats, un nou període de venciment de
l’operació financera, que ha comportat una garantia hipotecària sobre el 49% de les
obres, instal·lacions i edificis del Llac i del Parc de l’Agulla, propietat d’Aigües de
Manresa, i amb un canvi de les condicions financeres que representen un Euribor de
12 mesos més un 4,25%.
I sobre el dictamen 4.1.12, explica que s’autoritza a Aigües de Manresa a concertar
una operació de 627.564,31 € amb Catalunya Banc, essent les noves condicions del
préstec de l’Euribor a 12 mesos més un 4,25% i amb un mínim de 4,75% dels
interessos.
Respecte al capital vençut no pagat de 8.699,60 € i dels interessos i comissions
pendents de 18.094,12 € per part de l’anterior concessionari, es liquidaran en el
moment de la signatura de l’operació financera i també es dóna com a garantia
hipotecària el 49% de les obres, instal·lacions i edificis del Llac i Parc de l’Agulla, la
propietat de la qual pertany a Aigües de Manresa.
Demana el vot favorable als tres dictàmens.

El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal de la CUP, diu que els tres
dictàmens agrupats s’han fet per intentar solucionar un problema fruit d’una mala
gestió, tant del Club Natació Manresa com de l’anterior equip de govern que va
permetre que aquesta entitat gestionés malament la instal.lació.
Estan contents que s’hagi arribat a un acord, tot i que saben que si s’ha arribat és per
la pressió feta tant pels treballadors com la que es va fer al Ple del mes de setembre,
sobretot pel senyor Javaloyes i pel seu grup municipal.
Creu que s’ha actuat amb una certa deslleialtat envers l’oposició, però es feliciten que
s’hagi solucionat aquest problema, tot i que els més beneficiats acaben sent els
mateixos, els bancs.
El GMCUP votarà a favor ja que és l’única solució possible.
El senyor Albert Pericas, Portaveu del Grup Municipal de PxC, diu que el seu grup
s’abstindrà en la votació ja que no tenen clar la gestió que s’ha portat a terme fins ara.
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, demana que es
pugui fer la votació separada dels tres dictàmens.
Pel que fa el canvi de concessionari de la gestió de la piscina municipal votaran a
favor, ja que el principal objectiu és que el servei que ofereixi sigui correcte, excel·lent,
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que econòmicament tingui un equilibri pressupostari i que els llocs de treball s’hagin
pogut preservar el màxim possible.
Creu que els objectius s’han aconseguit i cal donar una nova empenta al procés de la
nova concessionària, perquè la piscina municipal deixi d’arrossegar el dèficit econòmic
i el forat econòmic que ha comportat.
En relació als dictàmens 4.1.11 i 4.1.12 diu que atès que tracten de temes estrictament
econòmics s’abstindran en la votació.
El senyor José Luís Irujo, president del Grup Municipal del PSC, explica que
votaran a favor en relació als dictàmens 4.1.11 i 4.1.12, que fan referència a
l’autorització per concertar operacions bancàries amb Catalunya Banc.
En relació al dictamen 4.1.10 i referent al canvi de gestió creuen que era un tema
obligat donat el fracàs de l’anterior gestió.
Diu que els governs actuen al marge de la responsabilitat dels que són responsables
d’una concessió, en aquest cas del Club Natació Manresa que era el responsable de la
gestió. Manifesta que el govern anterior ja va detectar les irregularitats i ja va incoar
quatre expedients al Club Natació Manresa, que han acabat amb la intervenció del
Club el qual s’ha vist obligat a renunciar a la seva gestió.
Felicita a l’alcalde, al gerent d’Aigües de Manresa i a la resta de grups municipals per
la superació de la problemàtica laboral dels treballadors i treballadores de la piscina
municipal.
Pel que fa a la memòria que s’adjunta al dictamen relativa al canvi de la forma de
gestió del servei de les piscines municipals de Manresa, explica que és molt extensa,
ja que comprèn temes organitzatius, de la gestió que desenvoluparà Aigües de
Manresa, sobre temes econòmics i pressupostaris, i sobre les tarifes.
El seu grup votarà a favor dels tres dictàmens.

L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.10 a votació, i el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius
(11 GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP i 2 GMCUP), i 1 abstenció (1 GMPxC) i,
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.11 a votació, i el Ple l’aprova per 19 vots afirmatius
(11 GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC i 2 GMCUP), i 4 abstencions (3 GMPP i 1 GMPxC)
i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.12 a votació, i el Ple l’aprova per 19 vots afirmatius
(11 GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC i 2 GMCUP), i 4 abstencions (3 GMPP i 1 GMPxC)
i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
L’alcalde informa que si no s’ha donat més informació als grups municipals és perquè
s’estava negociant i en aquests casos és fa difícil donar tota la informació quan hi ha
diferents filtres.
Agraeix les aportacions de tots els grups de l’oposició que han ajudat a aconseguir una
millor posició final, més completa i més representativa.
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Diu que els èxits són fruit d’un treball d’equip i en el Ple d’avui s’ha aconseguit tancar
un acord en relació al canvi de titularitat de les piscines municipals a favor d’Aigües de
Manresa desprès d’un llarg procés i d’aportacions no només d’Aigües de Manresa sinó
també dels diversos grups tant del govern com de l’oposició.

4.1.13 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització a Aigües de
Manresa, SA, per a la concertació d’un préstec amb Catalunya Banc amb
destí a inversions, per un import d’1.200.000€.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 10
d’octubre de 2012, que es transcriu a continuació:
“L’article 54 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, disposa que els organismes
autònoms i els ens i societats mercantils dependents, precisaran la prèvia autorització
del Ple de la Corporació i informe de la Intervenció per a la concertació d’operacions
de préstec a llarg termini.
Per escrit de data 9 d’Octubre del 2012 del Director - Gerent de la societat Aigües de
Manresa S.A., En Josep Alabern i Valentí, on manifesta que en el Consell
d’Administració de la societat de data 28 de Setembre del 2012 es va prendre l’acord
de: “Peticionar un préstec a Catalunya Banc, per un import de 1.200.000 euros,
per un termini de 8 anys més 2 anys de carència, i designar al Il·lm. Sr. AlcaldePresident, Sr. Valentí Junyent i Torras, perquè portant a la pràctica l’esmentat
acord, pugui signar en nom i representació d’Aigües de Manresa S.A. Empresa
municipal privada, quants documents públics o privats, així com pòlisses i
lletres siguin necessaris en ordre a l’obertura de la citada operació. El present
acord queda no obstant condicionat a l’autorització del Ple de la Corporació
Municipal.”
En el pressupost de l’empresa per l’exercici 2012 hi figura la petició d’un préstec de
1.740.000€ destinat a inversions. Les dotacions per les inversions provenen de
l’autofinançament i del préstec que es sol·licita.
Es peticionà oferta a 9 entitats financeres diferents.
Vist l’informe preceptiu de la Sra. Interventora accidental de data 10 d’Octubre del
2012.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació municipal l’adopció dels acords
següents:
PRIMER.- Autoritzar a Aigües de Manresa S.A., per a concertar un préstec amb
Catalunya Banc, per un import de 1.200.000€ i un termini de 8 anys més 2 de
carència, amb les següents condicions:
-Tipus d’interès: variable amb revisió semestral, d’acord amb els tipus d’interès
quinzenals dels préstecs acollits a convenis vigents amb l’ICO, amb un tipus
inicial del 6,279%
-S’exclou qualsevol altre despesa ni comissió d’obertura ni cap tipus
d’arrodoniment.
SEGON.- Autoritzar al Sr. Alcalde per a subscriure la documentació que resulti
necessària per a l’efectivitat de l’anterior acord.”
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El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CiU, explica que el dictamen fa
referència a una operació de préstec a favor d’Aigües de Manresa amb l’entitat
Catalunya Banc. L’operació correspon a un import d’1.200.000 €, per un termini de 8
anys més 2 anys de carència i un tipus d’interès del 6,279% i amb una revisió
semestral, d’acord amb els tipus d’interès quinzenals dels préstecs acollits a convenis
vigents amb l’ICO.
Demana el vot favorable al dictamen.

L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.13 a votació, i el Ple l’aprova per 19 vots afirmatius
(11 GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC i 2 GMCUP), i 4 abstencions (3 GMPP i 1 GMPxC)
i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

4.1.14 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de l’acord
d’adscripció a Aigües de Manresa, SA, de les instal·lacions que
composen la xarxa de clavegueram del municipi de Manresa.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 8
d’octubre de 2012, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
El ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 18 de març de 2002, va
aprovar definitivament l’expedient administratiu de modificació de la forma de gestió de
la xarxa de clavegueram del municipi de Manresa, amb la finalitat que aquesta gestió
fos assumida mitjançant gestió directa, per l’entitat mercantil Aigües de Manresa, SA,
en la seva condició de societat municipal de capital íntegrament públic.
L’Ajuntament i Aigües de Manresa, SA, van signar en data 25 de març de 2002 l’acta
de formalització del traspàs de la gestió de la xarxa de clavegueram. El pacte desè de
l’esmentada acta, preveia el següent:
DESÈ. Règim patrimonial. Per a la gestió de la xarxa, l’Ajuntament adscriu a
l’entitat mercantil Aigües de Manresa, SA, el conjunt de béns que integren en
l’actualitat la xarxa de clavegueram del municipi de Manresa, sense que
aquesta circumstància comporti que aquests béns deixin de tenir la qualificació
de béns de domini públic municipals adscrits a la prestació d’un servei públic, ni
impliqui transmissió del domini o desafectació. En aquest sentit, aquests béns
seguiran figurant a l’Inventari general consolidat de béns, drets i obligacions de
l’Ajuntament de Manresa, amb menció expressa de la seva adscripció i el seu
valor no apareixerà reflectit a la comptabilitat d'Aigües de Manresa, SA.
Totes les zones urbanitzades de nova creació que s’incorporin al patrimoni
municipal, mitjançant els processos establerts de recepció, formaran part
automàticament del règim indicat al paràgraf anterior.
El text anterior es correspon amb allò que disposa l’article 214 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, en
relació amb la qualificació dels béns de domini públic adscrits pels ens locals a favor
de societats mercantils de capital íntegrament públic per al compliment dels seus fins.
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El gerent d’Aigües de Manresa, SA, en escrit de referència registre d’entrada
41075/11.07.2012, va presentar una sol·licitud en la qual demanava la modificació del
pacte desè de l’acta de traspàs de la xarxa de clavegueram, amb l’objectiu que els
actius que representa aquesta xarxa puguin figurar en el balanç d’Aigües de Manresa,
SA, per tal de permetre una fórmula de comptabilització de les inversions anuals a la
xarxa de clavegueram com inversions pròpies de l’empresa. A l’esmentada sol·licitud
s’ha acompanyat posteriorment un informe valoració dels actius que contempla la
xarxa de clavegueram (registre d’entrada 49453/14.09.2012).
L’arquitecte municipal, cap de la secció d’Obra Pública, ha emès un informe e data 28
de setembre de 2012, en el qual informa favorablement la metodologia emprada i els
valors obtinguts en l’informe de valoració presentat per la societat Aigües de Manresa,
SA.
El cap de l’Oficina de Suport Central de les Àrees d’Economia, Governació i Serveis
del Territori, ha emès un informe jurídic en data 8 d’octubre de 2012, en relació amb la
modificació proposada per Aigües de Manresa, SA.

Consideracions jurídiques
1. Sobre el reflex del valor dels béns adscrits a la comptabilitat d’Aigües de Manresa,
SA. De conformitat amb allò que estableix l’article 216 del Reglament d’obres,
activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, la valoració dels béns
adscrits a la prestació del servei de clavegueram pot reflectir-se dins l’actiu intangible
de la societat anònima municipal Aigües de Manresa, SA.
En el mateix sentit s’expressen la norma de registre i valoració 5a del Pla general de
comptabilitat, aprovat per Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre i la norma de
registre i valoració 19a de l’Ordre EHA 1037/2010, de 13 d’abril, per la qual s’aprova el
Pla general de comptabilitat pública, relativa a les adscripcions i altres cessions
gratuïtes de béns i drets.
2. Procediment. Per tal de poder reflectir comptablement els actius de la xarxa de
clavegueram dins el balanç d’Aigües de Manresa, SA, cal prèviament modificar l’acta
de traspàs aprovada en el seu dia. Les facultats de modificació queden reservades a
l’Ajuntament, d’acord amb allò que preveu el pacte primer de l’acta de formalització.
3. Òrgan competent. L’òrgan competent per aprovar la modificació és el ple de la
corporació, de conformitat amb allò que preveu l’article 188 del Reglament
d’obres, activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

Per tot això, com a regidor delegat d’Hisenda i Governació, proposo al ple de
la corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Modificar el pacte desè de l’acta de formalització del traspàs de la gestió de
la xarxa de clavegueram signada en data 25 de març de 2002 entre l’Ajuntament de
Manresa i Aigües de Manresa, SA, la qual quedarà redactada tal com s’indica a
continuació:
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DESÈ. Règim patrimonial. Per a la gestió de la xarxa, l’Ajuntament adscriu a
l’entitat mercantil Aigües de Manresa, SA, el conjunt de béns que integren en
l’actualitat la xarxa de clavegueram del municipi de Manresa, sense que
aquesta circumstància comporti que aquests béns deixin de tenir la qualificació
de béns de domini públic municipals adscrits a la prestació d’un servei públic, ni
impliqui transmissió del domini o desafectació. Als efectes del seu reflex en
l’actiu de la societat es realitzarà una valoració dels béns adscrits.
Totes les zones urbanitzades de nova creació que s’incorporin al patrimoni
municipal, mitjançant els processos establerts de recepció, formaran part
automàticament del règim indicat al paràgraf anterior.
Amb aquest objectiu, Aigües de Manresa, SA, informarà anualment de les
ampliacions, millores o modificacions de la xarxa objecte d’adscripció.
SEGON. Facultar l’alcalde president per a la signatura de la documentació necessària
per donar compliment a l’expedient.”
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CiU, explica que el dictamen fa
referència a la possibilitat d’adscriure a l’entitat mercantil Aigües de Manresa SA el
conjunt de béns que integren la xarxa de clavegueram del municipi de Manresa.
Explica que el 25 de març de 2002 es va fer l’acta de formalització del traspàs de la
gestió de la xarxa, però no permetia adscriure a Aigües de Manresa el conjunt de béns
que integren l’actual xarxa de clavegueram.
Amb la finalitat que les inversions que cada any realitza Aigües de Manresa a la xarxa
de clavegueram i amb la possibilitat que aquestes no constin com a despeses directes
i puguin tenir un període d’amortització legalment establert i així poder consolidar els
seus balanços, demanen aquesta adscripció de la gestió de la xarxa de clavegueram,
per part d’Aigües de Manresa.
Demana el vot favorable al dictamen.

L’alcalde sotmet el dictamen 4.1.14 a votació, i el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius
(11 GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP i 2 GMCUP), i 1 abstenció (1 GMPxC) i,
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.2

REGIDORIA DELEGADA DE GOVERNACIÓ

4.2.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’acord de modificació puntual de
la Relació de Llocs de Treball del personal funcionari.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Governació, de 8 d’octubre de
2012, que es transcriu a continuació:
“Atès que es considera necessari efectuar modificacions en la Relació de Llocs de
Treball per tal de poder dur a terme modificacions en l’organització municipal...........
Atès el que disposen l’article 4.1 a) de la Llei de Bases de Règim Local i article 8.1.a)
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
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municipal i de règim local de Catalunya, determinant tots ells la potestat d’autonomia
organitzativa de l’Ajuntament.
És per això que el tinent d’alcalde, regidor delegat de Governació proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent

ACORD
1. Modificar la Relació de Llocs de Treball del personal funcionari aprovada per acord
plenari de data 18 de gener de 2012, en el sentit de suprimir, crear i modificar els llocs
següents:
1.1 SUPRIMIR

CODI LLOC

DENOMINACIÓ DEL LLOC

VINCULACIÓ
TIPUS
REQUISITS
PLAÇA
JORNADA
(Grup)

CAP DE SERVEI D’OCUPACIÓ
FA29127 A4 I UNIVERSITAT

F

JDE

A1

FORMA DE
PROVISIÓ

LLD

A5

COMPLEMENT
NIVELL CD ESPECÍFIC 2011

29

37.520,07

30

37.673,64

1.2 CREAR

CODI LLOC

DENOMINACIÓ DEL LLOC

VINCULACIÓ
TIPUS
REQUISITS
PLAÇA
JORNADA
(Grup)

CAP DE SERVEI
D’EMERGÈNCIES I
FA29131 A4 PROTECCIÓ CIVIL

F

JDE

A1

FORMA DE
PROVISIÓ

LLD

A5

COMPLEMENT
NIVELL CD ESPECÍFIC 2011

29

37.520,07

30

37.673,64

1.3 MODIFICAR LA DENOMINACIÓ
CODI LLOC

DENOMINACIÓ QUE SE SUPRIMEIX

NOVA DENOMINACIÓ

FA29128

CAP DE SERVEI-INTENDENT DE LA POLICIA
LOCAL

CAP DE SERVEI DE SEGURETAT
CIUTADANA-CAP DE LA POLICIA LOCAL

1.4 MODIFICAR LA JORNADA

CODI LLOC

DENOMINACIÓ DEL LLOC

FA26108 A3 CAP DE SECCIÓ D’OCUPACIÓ

VINCULACIÓ
TIPUS
REQUISITS
PLAÇA
JORNADA
(Grup)

F

JDE

A1

FORMA DE
PROVISIÓ

LLD

A5

COMPLEMENT
NIVELL CD ESPECÍFIC 2011

26

25.191,75

28

25.398,38

30

25.608,53

2. Les modificacions previstes en l’acord anterior entraran en vigor el dia 22 d’octubre
de 2012.”
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CiU, explica que aquest
dictamen és per aprovar una proposta de modificació de llocs de treball en el sentit de
suprimir, crear i modificar tant la denominació d’un lloc de treball com una modificació
de la jornada de determinats llocs de treball.
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Informa que se suprimeix el lloc de cap de Servei d’Ocupació i Universitat, es crea el
lloc de cap de Servei d’Emergències i Protecció Civil, es modifica la denominació del
lloc de cap de Servei-Intendent de la Policia Local, essent la nova denominació la de
cap de Servei de Seguretat Ciutadana-Cap de la Policia Local, i es modifica la jornada
d’una plaça ja existent, que és la de cap de Secció d’Ocupació, passant a ser la nova
jornada del tipus JDE.
Diu que quan es plantegen modificacions és perquè hi ha una voluntat de fer unes
incorporacions o modificacions de responsabilitats amb diferents persones.
Referent a la plaça interina de cap de Servei d’Ocupació i Universitat passa a la plaça
consolidada de cap de Secció d’Ocupació, amb un nivell de responsabilitat similar però
amb un grau d’activitat que no és la mateixa i es proposa modificar la jornada d’una
JP2 a una JDE.
Pel que fa a la creació de la plaça de cap de Servei d’Emergències i Protecció civil i a
la modificació de la denominació de cap de Servei-Intendent de la Policia Local a cap
de Servei de Seguretat Ciutadana-Cap de la Policia Local, ve donat pels canvis
estructurals i d’organització que s’estan produint i perquè la persona que actualment
porta les responsabilitats de protecció civil, el proper 2014 entrarà en situació de
jubilació.
Tenint en compte que tant la relació com el coneixement de l’entorn és molt important i
donat que la persona que ocupava la plaça de responsable de la Policia Local és
coneixedora i coordina tant les emergències com la protecció civil, la voluntat de
l’equip de govern és potenciar aquest nou càrrec de cap de Servei amb una línia de
continuïtat i de seguiment en el futur.
Per això s’habilitarà de forma interina la plaça de responsable de la Policia Local
mitjançant una promoció interna directa.
Demana el vot favorable al dictamen.

El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal de la CUP, manifesta que el
que el que s’amaga darrera la modificació de llocs de treball i de l’organigrama
municipal és un nou intent de voler solucionar un problema que s’arrossega des de fa
temps.
Creu que les actuacions del cos de la policia local en termes generals no són
satisfactoris ni per a l’equip de govern, ni per a l’oposició, ni per a la ciutat, creu que és
un problema que ningú s’ha atrevit a exposar-ho de forma pública.
Entenen que voler solucionar-lo i situar a la persona responsable d’aquest cos durant
tants anys, ara li mantenen l’estatus i el sou però donant-li menys responsabilitat i
menys feina, és a dir, premien al responsable d’una situació que no és la que hauria
de ser.
El GMCUP desitja que els canvis suposin una millora, però lamenta com s’han fet les
coses, ja que en comptes de demanar responsabilitats, han premiat a qui no ha fet
prou bé la seva feina.
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, diu que el més
rellevant d’aquests canvis, és el relleu del cap de la Policia Local.
El seu grup votarà a favor del dictamen, però creu que no forma part d’aquest debat
els motius que han comportat el relleu.
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Creu que desprès de 19 anys de dedicació d’un agent de la policia local que ha arribat
al màxim lloc del cos de la Policia Local de Manresa, creu que és mereixedor d’un gran
respecte i un posicionament sobre la tasca realitzada.
Diu que la vocació de servei de l’actual Intendent de la Policia local ningú la pot posar
en dubte durant els 19 anys que ha estat al servei de la ciutat de Manresa i tant de bo
tots els membres i cossos de seguretat i de la Policia Local de Manresa poguessin dir
el mateix.
El senyor José Luís Irujo, president del Grup Municipal del PSC, diu que el
dictamen dóna per fer referències personals, com s’està fet, però també dóna per fer
reflexions que creuen que també s’han de fer.
Pel que fa a les referències personals creu que el govern municipal té plena potestat
per efectuar els canvis que consideri adients i de forma específica dels càrrecs de
comandament, ja que són de lliure designació i l’equip de govern té la potestat i la
responsabilitat per fer-ho.
Diu que el senyor Alfonso Sánchez ha estat el cap de la Policia Local en períodes
millors i pitjors, i en aquest cas sí que assumeix la part de responsabilitat com a
integrant d’un govern municipal durant 12 anys.
Creu que els èxits i fracassos que hagi pogut tenir la Policia Local són també èxits i
fracassos dels quals és responsable també el govern municipal i no tan sols del cap de
la Policia Local que ha prestat durant tants anys serveis amb plena dedicació i entrega,
i en molts casos amb molt encert.
Respecte la persona que suposadament el substituirà no tenen cap mena de dubte de
la gran vàlua personal, professional i tècnica per estar al capdavant de la Policia Local.
El GMS votarà desfavorablement el dictamen perquè més enllà d’uns canvis concrets
en la relació de llocs de treball, perquè s’han d’adequar necessitats concretes, es posa
de manifest que l’equip de govern, després de 18 mesos, encara ha d’anar amb canvis
en la relació de llocs de treball, que no estan sustentats amb un organigrama
funcional, creu que és una qüestió que s’hauria de corregir al més aviat possible.
Recorda quan era regidor d’Administració i presentava l’Organigrama funcional en
cada legislatura, el tercer, quart o cinquè mes del primer any de mandat, i ja se li deia
que anava tard i que s’havia de fer amb la participació de tot el personal.
El que no pot ser és que no es disposi d’un Organigrama funcional actualitzat i el GMS
demana quina estratègia se segueix quan se suprimeix un cap de Servei d’Ocupació,
perquè en un principi es pot alarmar, però si després sap que això estarà dins d’una
estructura de cap de Servei de Promoció Econòmica i Ocupació li pot donar una altra
lectura.
La lectura que fa el GMS és que l’equip de govern manté un organigrama anterior, que
no s’ha modificat ni s’ha actualitzat, han passat 18 mesos i es van fent canvis puntuals
sense un criteri lògic i raonable.
El GMS votarà en contra del dictamen perquè creu que fa falta l’elaboració d’un
organigrama funcional, ja que és una eina en la planificació dels recursos humans que
s’ha de tenir.
L’equip de govern, a l’inici del seu mandat, va dir que faria un organigrama funcional,
una auditoria interna, que es definirien les línies organitzatives d’un nou model
Acta de la sessió plenària núm. 11 de 18 d’octubre de 2012

140

d’ajuntament, però encara avui no es coneix la línia estratègica que sustenta tots
aquests canvis.

El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CiU, manifesta que com a
representant del govern municipal i de la regidoria de Governació agraeix l‘esforç i la
dedicació del càrrec del màxim responsable de la Policia Local, el senyor Alfonso
Sánchez.
Explica que en el seu dia es va plantejar als interessats la situació i aquests les van
acceptar.
Responent al senyor Irujo sobre l’estudi extern, diu que s’ha rebut un segon esborrany
i en breus dies es disposarà de l’informe definitiu, i que la voluntat de l’equip de govern
és que a finals d’any, l’organigrama definitiu s’hauria de poder passar a consideració
del Ple. Aquest organigrama ja tindrà incorporades les modificacions fetes i d’altres
que es portaran a terme.
Respecte a la qüestió de Promoció Econòmica i del CIO li recorda que algú de l’equip
de govern ja l’ha informat.

L’alcalde sotmet el dictamen 4.2.1 a votació, i el Ple l’aprova per 14 vots afirmatius (11
GMCiU, i 3 GMPP), 5 vots negatius (3 GMPSC i 2 GMCUP), i 4 abstencions (3
GMERC i 1 GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
4.2.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificació de l’acord amb la
representació del personal en relació a la compactació de la reducció de
la jornada per cura de fill/a durant el primer any.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Governació, de 5 d’octubre de
2012, que es transcriu a continuació:
“El proppassat dia 24 de setembre de 2012, la representació de l’Ajuntament i la
representació sindical en la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament de Manresa
amb l’objectiu d’afavorir la conciliació entre la vida laboral i familiar, van acordar la
possibilitat de compactar el primer any de la reducció d’un terç o de la meitat de la
jornada per tenir cura d’un fill menor de sis anys, amb la corresponent reducció de
retribucions.
Les negociacions s’han desenvolupat d’acord amb el que es preveu en la Llei 7/2007,
de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
L’article 38.2 de l’abans esmentada Llei 7/2007 disposa que els acords als quals
s’arribi, per la seva validesa i eficàcia, hauran d’ésser aprovats expressa i formalment
pels òrgans de govern de l’administració pública.
És per això que el tinent d’alcalde, regidor delegat d’Administració proposa al Ple de la
Corporació, l’adopció dels següents

Acords
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1. Ratificar íntegrament les actuacions de la representació de l’ajuntament i la
representació sindical en la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament de
Manresa i aprovar plenament i amb tots els seus efectes l’acord al que van
arribar en data 24 de setembre de 2012 i que té el contingut següent:
“Les persones a les quals s’aplica l’article 24 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de
mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al
servei de les administracions públiques de Catalunya, en la seva redacció
donada per la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i
administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments
turístics, i que puguin gaudir de la reducció de jornada que s’hi esmenta,
podran optar, sempre que això sigui possible segons les necessitats del servei,
per compactar les hores que corresponguin proporcionalment segons l’horari
de la jornada de treball, setmana a setmana, durant el temps que duri la
compactació, que podrà ser com a màxim d’un any a partir del finiment del
permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l’adopció o
l’acolliment. Si la persona beneficiària ha gaudit del permís de paternitat a
continuació de la finalització del permís de maternitat, la durada de la reducció
computa de manera consecutiva a partir del finiment d’aquest permís”
2. Facultar al senyor alcalde per l’execució de les determinacions contingudes en
l’anterior acord.”
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CiU, manifesta que el dictamen
vol ratificar un acord sobre la compactació de la reducció de la jornada per tenir cura
d’un fill/a durant el primer any.
Es compactaran les hores que corresponguin professionalment segons la jornada de
treball, setmana a setmana, durant el període que duri la compactació i com a màxim
pot durar un any.

L’alcalde sotmet el dictamen 4.2.2 a votació, i el Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (11
GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC, 1 GMPxC i 2 GMCUP), i 3 abstencions (3 GMPP) i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
L’alcalde informa que segons es va acordar a la Junta de Portaveus el dictamen 4.2.3
caldrà ratificar la seva inclusió a l’ordre del dia, la qual s’aprova per unanimitat dels
membres presents.
4.2.3

Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia: Ratificació, si escau,
de la Resolució de l’alcalde per la qual es regula el règim retributiu del
personal al servei de l’Ajuntament en situació d’incapacitat laboral.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Governació, de 15 d’octubre
de 2012, que es transcriu a continuació:
“El Reial decret 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat, inclou una sèrie de mesures de
reordenació i racionalització de les administracions públiques i, concretament, l’article
9 estableix els límits al règim aplicable als complements retributius en concepte de
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millora de la prestació econòmica per incapacitat temporal del personal al servei de les
administracions públiques.
La nova regulació estatal, que és d’aplicació a totes les administracions públiques,
implica un canvi d’orientació en aquesta matèria, ja que l’article 9.7 deixa en suspens
les acords, pactes i convenis vigents que contradiguin les previsions establertes en la
mateixa.
Atès que s’ha considerat necessari equiparar el règim retributiu durant la situació
d’incapacitat temporal al previst per al personal al servei de l’Administració general de
l’Estat i al de la Generalitat de Catalunya, a l’efecte de no generar desigualtats
retributives poc raonables entre els empleats públics d’acord amb l’Administració per a
la qual presten els seus serveis.
La disposició transitòria quinzena del Reial Decret 20/2012 disposa que cada
Administració pública ha de desenvolupar les previsions que conté l’esmentat article 9
en el termini de tres mesos des de la publicació del Reial decret llei.
Atès que el termini per desenvolupar les previsions contingudes en l’esmentat Reial
Decret s’havien de regular abans del 15 d’octubre de 2012, s’ha fet necessari emprar
la forma de resolució de l’Alcalde per raons d’urgència, donant compte al Ple per a la
seva ratificació.
És per això que es proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció del següent:
ACORD
Ratificar la Resolució de l’Alcalde d’11 d’octubre de 2012 per la qual es regula el règim
retributiu durant la situació d’incapacitat temporal, del personal funcionari i laboral al
servei de l’Ajuntament de Manresa, en compliment del Reial Decret 20/2012, de 13 de
juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat.”
El senyor Josep Maria Sala, del Grup Municipal de CiU, manifesta que el dictamen
fa referència a la cobertura de la Incapacitat Laboral Transitòria d’acord amb la nova
legislació.
La proposta que es porta al Ple per a la seva ratificació és la següent: del dia 1 al dia 3
l’Ajuntament complementarà fins el 50%, màxim que permet la Llei, del dia 4 al dia 20
complementarà fins el 75%, màxim que permet la Llei per a les administracions, i a
partir del dia 21 en endavant es complementarà amb el 100%.
Referent a la cobertura per a les situacions específiques sobre les intervencions
quirúrgiques, les hospitalitzacions, les malalties greus, les embarassades i les víctimes
de violència de gènere, es cobriran fins el 100%, i explica que les malalties greus són
les que preveu l’annex del Reial Decret 1148/2011.
Diu que s’inclouen també un marge de dos dies a l’any, no consecutius, per
indisposició per part del treballador de l’ajuntament, sense necessitat de baixa mèdica.
També s’inclou una clàusula de reversió, és a dir tornar a la mateixa situació, en el
moment que deixi de tenir vigència el Decret de 13 de juliol.
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El senyor Jordi Masdeu, del Grup Municipal de la CUP, informa que tal i com ja
s’han manifestat en diverses ocasions el fet d’estar en contra de les mesures
imposades pel Reial Decret de 13 de juliol, votaran a favor del dictamen tenint en
compte el consens que hi ha hagut per part dels treballadors de l’Ajuntament.

L’alcalde sotmet el dictamen 4.2.3 a votació, i el Ple l’aprova per 19 vots afirmatius (11
GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC i 2 GMCUP), i 4 abstencions (3 GMPP i 1 GMPxC) i,
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
5.

ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE

5.1

REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME I PAISATGE

5.1.1

Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General. Alineació
Tossalet dels Dolors.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d'Urbanisme, Paisatge i Mobilitat,
de 2 d’octubre de 2012, que es transcriu a continuació:
“En data 21 de juny de 2012 el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment la
MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA GENERAL. ALINEACIÓ TOSSALET DELS DOLORS
de Manresa, promogut d’ofici pel propi Ajuntament, de conformitat amb allò que
disposa l’article 85 TRLU.
L’expedient ha estat exposat al públic durant el termini d’un mes, prèvia publicació de
l’anunci en els diaris Ara i Regió7, ambdós de 3 de juliol, i també en el Butlletí Oficial
de la Província de 16 de juliol de 2012; així com en el tauler d’anuncis i de la pàgina
web d’aquest Ajuntament durant el termini que va des del dia 17 de juliol del 2012 fins
el dia 17 de setembre del mateix any. Finalment, el document s’ha pogut consultar a la
pàgina web, tal i com ho disposa l’article 23 Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret
305/2006, de 18 de juliol).
Simultàniament a l’exposició pública s’ha sol·licitat informe d’aigües, com a organisme
afectat per raó de llur competència sectorial; amb l’enviament d’ofici al Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, essent rebut per l’esmentat
Departament en data 2 de juliol de 2012. En relació al mateix, l’Agència Catalana de
l’Aigua ha informat favorablement el document en data 23 de juliol de 2012.
Constatar que durant el tràmit d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació.
El document que es sotmet a aprovació provisional és el mateix que es va aprovar
inicialment, en no haver-se presentat cap suggeriment ni al·legació al respecte; ni
efectuar-se cap esmena d’ofici.
L’article 96.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme disposa que “les modificacions
d’una figura de planejament urbanístic se subjecten a les mateixes disposicions que en
regeixen la formació (...)”. Les propostes de modificació han de justificar la necessitat
d’aquesta, així com la conveniència i oportunitat, en relació amb els interessos públics
i privats concurrents, aspecte aquest que ja fou analitzat en l’aprovació inicial del
document. No concorre tampoc cap dels supòsits peculiars que preveuen els articles
96 i 97 TRLU, ni de valoració negativa e la proposta.
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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. També ho disposa l’article 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i
de règim local
Així mateix, d’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim
local, els acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació
urbanística, requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació.
Vist l'informe emès per la Cap de Secció de Gestió i Patrimoni.
El Regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat, un cop informat aquest dictamen
per la Comissió informativa i de control de Serveis del Territori i Paisatge, proposa al
Ple de la Corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
1r. Aprovar provisionalment la Modificació puntual Pla general. Alineació
Tossalet dels Dolors, redactat pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb
allò que disposa l’article 85 Decret legislatiu 1/2010, de 3 de d’agost pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei d’Urbanisme.
2n. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central per
triplicat 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 80.a) en relació
amb l’article 79 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost).”
El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU, explica que el dictamen
prové d’una aprovació inicial de data 21 de juny de 2012 sobre la modificació Puntual
del Pla General, Alineació Tossalet dels Dolors, consistent en l’adequació d’una
alineació que hi ha al carrer dels Tossalets del Dolors, donat que s’estava redactant el
projecte d’urbanització, i per tant, es va adaptar el planejament a la realitat existent.
Manifesta que l’expedient d’aprovació inicial es va exposar al públic, es va publicar
l’anunci a dos diaris i al Butlletí Oficial de la província, i simultàniament es va sol·licitar
l’informe d’aigües, on l’Agència Catalana de l’Aigua va informar favorablement del
document en data 23 de juliol de 2012, i donat que no hi ha hagut al·legacions durant
el període d’exposició pública, per això porten a aprovació el document ja aprovat
inicialment.

L’alcalde sotmet el dictamen 5.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 22
membres presents, i 1 abstenció legal del senyor Jordi Masdeu, per trobar-se absent
de la sala en el moment de la votació (article 100.1 del ROF) i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
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5.1.2

Dictamen sobre aprovació, si escau, de la creació del Consell Assessor
Urbanístic de Manresa i aprovació inicial del seu Reglament.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d'Urbanisme i Paisatge, de 9
d’octubre de 2012, que es transcriu a continuació:
“Fets:
El Ple de la Corporació va acordar el dia 21 de juny de 2012 l’inici de l’expedient per a
la formulació del PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MANRESA
(POUM), d’acord amb el que estableix l’article 76.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, com a
instrument d’ordenació urbanística integral del territori, amb el contingut i en els
terminis establerts a la legislació urbanística.
El dia 19 de juliol de 2012, el Ple de la Corporació va aprovar el Programa de
Participació Ciutadana (PPC) en el procés de formació del POUM, que recull les
mesures i moments d’exercici d’aquest dret de la ciutadania. El PPC, en el seu article
2.2, ja recull la creació del Consell Assessor Urbanístic, que tindrà la funció de valorar i
assessorar en les diferents fases de reacció del POUM i estarà format per persones de
reconeguda vàlua en diferents àmbits de la seva ciutat. La seva composició i règim de
funcionament s’haurà de concretar per acord del Ple de la Corporació, i el Consell es
reunirà amb l’equip redactor del POUM cada dos mesos.
Fonaments de Dret:
1. L’article 8.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text refós de
la Llei d’urbanisme de Catalunya, preveu que els ajuntaments poden constituir
voluntàriament consells assessors urbanístics, com a òrgans locals de caràcter
informatiu i deliberatiu, als efectes de garantir i fomentar els drets d’iniciativa,
d’informació i de participació de la ciutadania en els processos urbanístics de
planejament i gestió.
2. L’article 48.2.d) del Tex refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, reconeix el Consell Assessor
Urbanístic com un dels òrgans complementaris de l’organització municipal.
3. L’article 24 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de
18 de juliol, disposa que els consells assessors urbanístics estaran integrats pels
membres que designin els ajuntaments, i tenen facultats informatives i
deliberatives que se’ls reconeguin.
4. L’article 45 del Reglament Orgànica Municipal, aprovat per acord plenari del dia
4/4/1986 (BOP 162, de 8/7/1986) que regula els òrgans de participació, preveu, en
el seu apartat 4, que els reglaments reguladors dels Consells es podrà elaborar
amb caràcter general per l’Ajuntament o aprovar-los per a cada un que es
constitueixi.
5. El Reglament de participació ciutadana, aprovat pel Ple de l’Ajuntament de
Manresa el dia 10/6/2002 (BOP 153, de 27/6/2002) recull diverses determinacions
relatives als consells municipals sectorials.
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És per això que el Tinent d’alcalde, president de l’Àrea de Territori i Paisatge proposa
al Ple que, previ informe favorable de la Comissió Informativa de Territori i Paisatge
adopti els següents
ACORDS:
Primer. Crear el Consell Assessor Urbanístic de Manresa com a òrgan local
complementari de participació, de caràcter informatiu deliberatiu, als efectes de
fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de participació de la ciutadania en el
procés de formació del Pla d’Ordenació Urbanística.
Segon. Aprovar inicialment el Reglament d’organització i funcionament del Consell
Assessor Urbanístic, que s’adjunta com a annex, i que té sis articles i una disposició
final.
Tercer. Publicar el text de Reglament d’organització i funcionament del Consell
Assessor Urbanístic en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, un mitjà de comunicació escrita diària, el tauler d’anuncis de
la Corporació i la web municipal.
Quart. Sotmetre el Reglament esmentat a informació pública durant el termini de
trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de l’última publicació oficial de l’edicte
corresponent, per a la formulació de reclamacions i al·legacions.
Cinquè. Disposar que, en cas que no es presentin reclamacions i al·legacions, el text
del Reglament aprovat inicialment esdevingui definitivament aprovat, d’acord amb el
que disposa l’article 65.1 del Decret 179/1995.”
REGLAMENT REGULADOR DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC

Preàmbul
Els Poders públics, en la seva actuació, s’han de sotmetre a diversos principis, i un d’ells és el de la
participació ciutadana en els assumptes públics.
Aquest principi s’ha desenvolupat a la legislació de règim local, d’una banda a l’article 69 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i, pel que fa a Catalunya, als articles 62 i
63 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, que estableixen que, per facilitar aquesta participació ciutadana en la gestió dels assumptes
municipals, cal instrumentar mecanismes com la creació d’òrgans de participació sectorial en un àmbit
concret de l’actuació municipal.
En l’àmbit urbanístic, el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme de Catalunya preveu que els ajuntaments poden constituir voluntàriament consells assessors
urbanístics, com a òrgans locals de caràcter informatiu i deliberatiu, als efectes de garantir i fomentar els
drets d’iniciativa, d’informació i de participació de la ciutadania en els processos urbanístics de
planejament i gestió.
L’article 48.2.d) del Tex refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, reconeix el Consell Assessor Urbanístic com un dels òrgans
complementaris de l’organització municipal
L’article 24 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, disposa
que els consells assessors urbanístics estaran integrats pels membres que designin els ajuntaments, i
tenen facultats informatives i deliberatives que se’ls reconeguin.
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Article 1. Naturalesa i règim jurídic.
El Consell Assessor Urbanístic és un òrgan local d’informació i participació, de caràcter consultiu, creat
amb l’objectiu de fomentar la participació de la ciutadania en els processos urbanístics de planejament, de
conformitat amb el que disposa l’article 8.2 de Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Tet Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya. Com a òrgan consultiu que és, els acords, informes o
propostes del Consell no tindran caràcter vinculant i el Consell no podrà, en cap cas, substituir ni assumir
competències pròpies dels òrgans de govern municipals.
El Consell té la naturalesa d’òrgan complementari de participació sectorial dels previstos als articles
48.2.d), 62 i 63 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya i els articles 130 i 131 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2.568/1986, de 28 de
novembre.

Article 2. Funcions.
El consell assessor urbanístic té caràcter informatiu i deliberatiu als efectes de la redacció del Pla
d’ordenació urbanística municipal de Manresa.
En aquest sentit les seves funcions seran:
•
•
•
•
•

Aportar una anàlisi del planejament, des de la pluralitat de composició del mateix consell, més
enllà dels criteris tècnics considerats per l’equip redactor.
Analitzar i debatre els diferents problemes urbanístics, locals i territorials, que es puguin
presentar en el procés de redacció.
Plantejar, quan així es cregui necessari, criteris, alternatives i suggeriments als problemes
presentats.
Considerar els documents de planejament amb caràcter previ a la seva aprovació.
Opinar sobre aquelles al·legacions i informes sectorials presentats més significatius.

Article 3. Òrgans que composen el Consell.
La Presidència
La Vicepresidència
El Plenari
La Secretaria
Les comissions de treball

Article 4. Composició i competències dels òrgans del Consell.
a) Presidència: Alcalde
Competències:
-

Representar el Consell
Convocar les sessions i establir l’ordre del dia
Presidir les sessions i moderar el desenvolupament dels debats
Dirimir els empats amb el seu volt
Exercir totes aquelles funcions pròpies de la seva condició de president del
Consell, així com totes aquelles no expressament atribuïdes al Plenari.
Exercir les funcions que li delegui el Plenari.

El president podrà delegar totes aquestes funcions en el vicepresident.
b) Vicepresidència: correspon al tinent d’alcalde, president de l’Àrea de Territori i Paisatge.
Competències:
-

Substituir el president en els casos d’absència, vacant o malaltia i altres
supòsits d’impossibilitat.
Exercir les funcions que li delegui el president o el Plenari.
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c) Vocals: les persones designades per Resolució de l’Alcaldia per formar part del Consell, bé en
representació d’una entitat o en nom propi, per raó dels seus coneixements de la matèria urbanística o per
la seva significació i prestigi professional en diferents àmbits de la ciutat, relacionats amb l’urbanisme,
l’habitatge, el medi ambient i altres matèries pròpies del Consell. Per adquirir la condició de vocal caldrà
l’acceptació de la persona nomenada per l’Alcaldia.
d) El Plenari: format pel president, el vicepresident, els vocals, el secretari i la resta de membres del
Consell
e) Les Comissions de Treball: el Plenari podrà crear una o vàries comissions de treball, indicant la seva
composició, funcions i funcionament.
f) La Secretaria: Serà exercida per la Cap dels Serveis de Territori assistirà a les reunions amb veu i
sense vot. Aixecarà acta de les reunions i lliurarà els certificats de les sessions amb el vist-i-plau del
president.
g) Per raó de les funcions que tenen assignades, els tècnics municipals podran assistir a les reunions dels
òrgans del Consell, prèvia convocatòria realitzada pel president amb veu i sense vot.
h) Podran assistir a les reunions del Plenari, amb veu i sense tot, aquelles persones que, estant
relacionades amb temes puntuals a tractar, siguin convocades per la presidència, a iniciativa pròpia o
prèvia petició.

Article 5. Funcionament.
Els treballs del Consell Assessor Urbanístic es desenvoluparan a partir de reunions periòdiques de
caràcter bimensual amb l’equip redactor del POUM. En aquestes sessions l’equip redactor presentarà
l’estat de desenvolupament del document, fent incidència en aquells aspectes que es considerin
d’especial transcendència. Els membres del consell assessor podran realitzar totes les preguntes que
creguin pertinents, així com obtenir la informació necessària, per tal de poder exercir les tasques d’anàlisi
que se’ls demanin.
El règim de les convocatòries i constitució del Consell, el desenvolupament de les sessions i de les
deliberacions, l’adopció d’acords, el règim de votacions i les actes de les sessions es regiran pel que
disposen els articles 17 a 20 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu de Catalunya.

Article 6. Ús de la informació.
Els membres del Consell hauran de guardar el deure de confidencialitat respecte dels assumptes tractats i
complir les obligacions derivades de la Llei de protecció de dades.

Article 7. Extinció del Consell.
El Consell Assessor Urbanístic s’extingirà per acord del Ple de l’Ajuntament.

Disposició Final:
Aquest Reglament entrarà en vigor un cop hagi estat publicat íntegrament el seu text al Butlletí Oficial de
la Província i hagi transcorregut el termini de 15 dies a què fa referència l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.”

El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU, explica que en data 21 de
juny de 2012 es va aprovar pel Ple municipal la formulació d’inici de la revisió del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Manresa, el POUM. Continua explicant que el 19
de juliol el Ple va aprovar el Programa de Participació Ciutadana (PPC) vinculat en el
procés de formació del POUM, i que segons l’article 2.2 recull la creació del Consell
Assessor Urbanístic dintre del marc de la Participació ciutadana.
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El dictamen que es proposa aprovar és tant la creació del Consell Assessor Urbanístic
de Manresa, com l’aprovació inicial del Reglament d’organització i funcionament del
Consell Assessor Urbanístic.
En relació al Consell Assessor, explica que és un òrgan complementari de participació
ciutadana, de caràcter informatiu i deliberatiu en la redacció del mateix Pla.
També explica que el reglament estableix les funcions del Consell Assessor.
Referent als articles 3 i 4 del Reglament, diu que fan referència a la composició i
competència dels òrgans del Consell i l’article 5 regula el funcionament del Consell
amb reunions periòdiques de caràcter bimensual.
Respecte a l’article 6, explica que els membres del Consell hauran de guardar el deure
de confidencialitat, i sobre l’extinció del Consell Assessor diu que s’extingirà pel Ple de
l’Ajuntament.
Acaba dient que hi ha una Disposició final sobre l’entrada en vigor del Reglament, que
serà un cop s’hagi publicat el seu text al Butlletí.
La senyora Sònia Diaz, del Grup Municipal del PSC, demana un aclariment
respecte al Reglament sobre la composició i competències dels òrgans del Consell en
el seu apartat c) respecte els vocals, creu que la redacció és ambigua, ja que el fet que
digui que les persones designades ja sigui en representació d’una entitat o en nom
propi i per Resolució d’alcaldia, no queda clar qui serà i queda poc definit.

El senyor Alcalde, respon que en la Junta de portaveus ja es va aclarir que cada grup
municipal podria proposar al menys un representant per completar la llista inicial que la
pròpia Regidoria aportés per formar part del Consell Assessor.

La senyora Sònia Diaz, del Grup Municipal del PSC, diu que com que no queda per
escrit, no poden tenir constància ja que s’està aprovant un reglament i aquest no ho
preveu.

El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU, respon a la senyora Diaz
que això ja es va debatre en la Comissió de seguiment del Pla, parlant de la
composició i de les característiques del Consell Assessor, i li demana quina és la
garantia que vol que surti al Reglament.
La senyora Sònia Diaz, del Grup Municipal del PSC, diu que el que volen és que
quedi constància que cada partit podrà aportar una persona expert o experta en
aquest tema.
El senyor Alcalde diu que la paraula és tan important com l’escrit, però creu que el
senyor Bacardit podrà reflectir aquest aspecte en el document final, i es compromet
amb el que es va comprometre a la Junta de portaveus.
La senyora Sònia Diaz, del Grup Municipal del PSC, diu que com ja consta en acta
amb el compromís de l’alcalde en tenen prou.
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L’alcalde sotmet el dictamen 5.1.2 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 23
membres presents, i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
5.1.3

Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit
extrajudicial a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, SA.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Medi Ambient i Sostenibilitat,
de 4 d’octubre de 2012, que es transcriu a continuació:
“Atès que s’han acreditat obligacions a càrrec d’aquest Ajuntament que per diverses
causes no han estat reconegudes ni liquidades.
Atès que els serveis jurídics municipals, així com la Cap de Secció de Neteja Residu i
Agenda 21 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.
Jordi Serracanta Espinalt, regidor delegat de Medi Ambient i sostenibilitat, 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: Fomento de Construcciones y Contratas NIF: A-28/037224
Adreça: C/ Veneçuela, 76 3r
08019-Barcelona
Concepte: Treballs extraordinaris realitzats durant l’any 2010 i els mesos de gener,
febrer, març i abril de 2011.
Import: 17.689,36 € (IVA inclòs) “
ESPESES EXTRAORDINÀRIES (BOSSA 2010)
SERVEI DE NETEJA VIÀRIA

Data
Causa
Recursos
05/01/10 Cavalcada reis
Conductor dia (CDs)
Escombradora
Peons
Porter
Peó conductor dis
(PCDs)

Preu unitari Nº
(€/h)
hores

Unitats

Import

1
1
1
1

21,55
5,55
19,14
1,31

6
6
6
6

129,30
33,30
114,84
7,86

1

19,14

6

114,84

1
1

21,55
3,27

4
4

86,20
13,08

15/02/10 Carnestoltes
Conductor dia (CDs)
Vehicle Casc antic
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400,14

Peó conductor dia
(PCDs)
Escombradora City
Peó conductor dia
(PCDs)
Porter
Peó dia (PDs)
Encarregat

2
2

19,14
5,55

4
4

153,12
44,40

2
2
10
2

19,14
1,31
19,14
0

4
4
4
4

153,12
10,48
765,60
0,00

2
2

19,14
5,55

2
2

76,56
22,20

1.226,00

21/02/10 La llum (repàs correfoc)
Peó conductor dia
(PCDs)
Escombradora City
Peó conductor dia
(PCDs)
Porter
Peó conductor dia
(PCDs)
Baldejadora
Peó dia (PDs)
Encarregat

1
1

19,14
1,31

2
2

38,28
2,62

1
1
5
1

19,14
3,78
19,14
0

2
2
2
2

38,28
7,56
191,40
0,00

376,90

26/02/10 Fira de l'aixada
Peó conductor nit
(PCNs)
Porter (MT007)
Peó nit (PNs)

1
1
1

20,25
1,31
20,25

2
2
2

40,50
2,62
40,50

83,62

27/02/10 Fira de l'aixada
Peó conductor dia
(PCDs)
Porter (MT007)
Peó dia (PDs)

1
1
1

19,14
1,31
19,14

4
4
4

76,56
5,24
76,56

Peó conductor nit
(PCNs)
Porter (MT007)
Peó nit (PNs)

1
1
1

20,25
1,31
20,25

2
2
2

40,50
2,62
40,50

28/02/10 Fira de l'aixada
Peó conductor dia
(PCDs)
Porter (MT007)
Peó dia (PDs)

1
1
1

19,14
1,31
19,14

4
4
4

76,56
5,24
76,56

Peó conductor dia
(PCDs)
Porter (MT007)
Peó dia (PDs)

1
1
1

19,14
1,31
19,14

4
4
4

76,56
5,24
76,56

2
2

22,66
6,44

3
3

135,96
38,64

1
1

20,25
5,55

6
6

121,50
33,30

2
2

20,25
1,31

6
6

243,00
15,72

Conductor nit (CNs)
Recol·lector nit
Peó conductor nit
(PCNs)
Escombradora City
Peó conductor nit
(PCNs)
Porter
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241,98

Peó nit (PCNs)
Encarregat
11/04/10 Neteja Pl. Crist Rei (Barça-Madrid)
Peó conductor dia
(PCDs)
Porter
Peó dia (PDs)
21/08/10 Correaigua
Conductor dia (CDs)
Cisterna 8000 litres
Conductor dia (CDs)
Cisterna 5000 litres
Conductor dia (CDs)
Vehicle casc antic
Conductor dia (CDs)
Vehicle caixa oberta
Peó conductor dia
(PCDs)
Baldejadora
Peó conductor dia
(PCDs)
Escombradora City
Peó conductor dia
(PCDs)
Vehicle brigada
emergències
Peó conductor dia
(PCDs)
Porter (MT007)
Peó dia (PDs)
Encarregat
22/08/10 Festa Major + Alternativa
Peó dia (PDs)
Encarregat
27/08/10 Festa Major + Alternativa + Correfoc + Pati
casino
31/08/10
Conductor nit (CNs)
Recol·lector nit
Conductor dia (CDs)
Cisterna 8000 litres
Conductor dia (CDs)
Cisterna 5000 litres
Conductor dia (CDs)
Vehicle caixa oberta
Peó conductor dia
(PCDs)
Baldejadora
Peó conductor dia
(PCDs)
Escombradora City
Peó conductor dia
(PCDs)
Porter (MT007)

5
1

20,25
0

6
7

607,50
0,00

1.512,34

1
1
1

0
0
0

3
3
3

0,00
0,00
0,00

0,00

1
1
1
1
1
1
1
1

21,55
3,68
21,55
3,2
21,55
3,27
21,55
3,27

5
5
5
5
5
5
5
5
4

107,75
18,40
107,75
16,00
107,75
16,35
107,75
16,35
76,56

1
1

19,14
3,78

4
4

15,12
76,56

1
1

19,14
5,55

4
4

22,20
76,56

1

19,14

1

2,59

3
1
12
1

10,36
4
4

229,68

19,14
1,31
19,14
20,02

4
4
5

5,24
918,72
100,10

2.029,20

6
1

19,14
0

3
4

344,52
0,00

344,52

1
1
1
1
1
1
1
1

22,66
6,44
21,55
3,68
21,55
3,2
21,55
3,27

14
14
14
14
14
14
4
4
14

317,24
90,16
301,70
51,52
301,70
44,80
86,20
13,08
267,96

1
1

19,14
3,78

14
4,5

52,92
172,26

2
2

19,14
5,55

4,5
8

49,95
459,36

3
3

19,14
1,31

8

31,44
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24
2

19,14
20,02

8

3.674,88

5,5

220,22

6.135,39

29/08/10 Repàs cursa cotxes i motos (Abat Oliva)
Peó-conductor (PCDs)
Porter
Peó dia (PDs)

1
1
2

19,14
1,31
19,14

5
2
5

95,70
2,62
191,40

289,72

30/08/10 Castell de focs (Parc de l'Agulla)
Conductor dia (CDs)
Recol·lector
Conductor dia (CDs)
Vehicle caixa oberta

1
1
2
2

21,55
6,44
21,55
3,27

2
2
3,5
3,5

1
1
3
4
1

19,14
1,31
19,14
19,14
0

2
2
2
3,5

43,10
12,88
150,85
22,89
38,28
2,62
114,84
267,96

12/10/10 Mercat Font dels Capellans (El Pilar)
Conductor dia (CDs)
Recol·lector
Peó-conductor (PCDs)
Porter
Peó dia (PDs)

1
1
2
2
1

21,55
6,44
19,14
1,31
19,14

4
4
4
4
4

86,20
25,76
153,12
10,48
76,56

352,12

03/11/10 Mercat El Xup (Sant Martí de
Porres)
Conductor dia (CDs)
Recol·lector
Peó dia (PDs)

1
1
2

21,55
6,44
19,14

2
2
2

43,10
12,88
76,56

132,54

03/11/10 Recollida de cartró (Sant Martí de Porres)
Conductor dia (CDs)
Recol·lector
Peó dia (PDs)

2
2
2

0,00
0,00
0

6
6
6

0,00
0,00
0,00

0,00

Peó dia (PDs)
Encarregat

Peó-conductor (PCDs)
Porter
Peó dia (PDs)
Peó dia (PDs)
Encarregat

2

653,42

TOTAL P.O.

13.645,35

Kt=1,82968

TOTAL P 2011

24.966,62

1,09485

DG + BI

2.368,08

Subtotal

27.334,71

1,08

IVA
TOTAL

2.186,78
29.521,48

DESPESES EXTRAORDINÀRIES (BOSSA 2011)
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SERVEI DE NETEJA VIÀRIA

Data
Causa
Recursos
05/01/11 Cavalcada reis
Peó conductor nit (PCNs)
Escombradora City
Peó conductor tarda
(PCDs)
Porter

Preu unitari
Unitats (€/h)

Nº hores

Import

1
1

0
0

4
4

0,00
0,00

1
1

0
0

4
4

0,00
0,00

0,00

2

0,00

6

0,00

0,00

2
2

19,14
1,31

6 229,68
2
5,24

234,92

Peó conductor dia (PCDs)
Porter (MT007)
Peó dia (PDs)

2
2
1

19,14
1,31
19,14

5 191,40
1
2,62
5 95,70

Peó conductor dia (PCDs)
Porter (MT007)

2
2

19,14
1,31

6 229,68
1
2,62

Conductor nit (CNs)
Recol·lector nit
Conductor nit (CNs)
Caixa oberta
Peó conductor nit (PCNs)
Escombradora City
Peó conductor nit (PCNs)
Porter
Peó nit (PCNs)
Encarregat

2
2
2
2
2
2
1
1
5
1

22,66
6,44
22,66
3,27
20,25
5,55
20,25
1,31
20,25
20,02

6
6
2
2
5
5
5
2
6
7

271,92
77,28
90,64
13,08
202,50
55,50
101,25
2,62
607,50
140,14 2.084,45

1
1
2
2
1
1
3
3
7
1
1

21,55
3,27
19,14
5,55
19,14
3,78
19,14
1,31
19,14
19,14
0

4
4
5
5
5
5
4
0,5
4
6
8

86,20
13,08
191,40
55,50
95,70
18,90
229,68
1,97
535,92
114,84
0,00 1.343,19

07/01/11 Reforç recollida de cartró (divs)
Peó dia (PDs)
26/02/11 Fira de l'aixada
Peó conductor dia (PCDs)
Porter (MT007)
27/02/11 Fira de l'aixada

13/03/11 Carnestoltes
Conductor dia (CDs)
Vehicle Casc antic
Peó conductor dia (PCDs)
Escombradora City
Peó conductor dia (PCDs)
Baldejadora
Peó dia (PDs)
Porter
Peó dia (PDs)
Peó dia (PDs)
Encarregat

Kt=1,82968
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3.662,56

TOTAL P 2011

6.701,30
155

1,09485

1,08

DG + BI

635,62

Subtotal

7.336,92

IVA

586,95

TOTAL

7.923,88

El senyor Jordi Serracanta, del Grup Municipal de CiU, explica que el
reconeixement de crèdit fa referència a l’import extraordinari de neteja viària realitzat
en dies festius de l’any 2010 i els mesos de gener, febrer, març i abril de 2011, per un
import de 17.689,36 €, i demana el vot favorable.
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Municipal del PP, diu que votaran
a favor, però els sorprèn que hi hagi una factura de neteja viària per serveis
extraordinaris com la cavalcada de Reis, la Fira de l’Aixada, Carnestoltes, la Festa
Major de Manresa i la Llum, entre d’altres, sabent que hi ha d’haver aquests serveis i
que haurien d’estar previstos en els pressuposts.
Pregunta si l’any 2010 no hi havia partida pressupostària i si aquest any també es
poden trobar amb alguna factura d’aquest tipus.
El senyor Jordi Serracanta, del Grup Municipal de CIU, diu que la factura fa
referència a l’antiga concessió de Fomento que preveia una part per activitats
extraordinàries en dies festius amb un volum reduït i no es cobria aquesta quantitat, fet
que va generar la despesa corresponent a l’any 2010 i quatre mesos del 2011.
Manifesta que amb la nova concessió amb Fomento això ja s’ha previst i es podrà fer
front a les despeses extraordinàries pels dies festius de tot l’any. És una herència del
passat que el contracte no preveia.

L’alcalde sotmet el dictamen 5.1.3 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 23
membres presents, i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.

6.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

6.1

REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA

6.1.1

Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’atorgament de denominació a
tres passatges del barri del Poble Nou.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Cultura, de 3 d’octubre de
2012, que es transcriu a continuació:
“Atesa la necessitat de donar nom a tres vials ubicats al sector del Poble Nou, des de
la Regidoria de Cultura s’han fet les consultes pertinents per determinar els aspectes
relatius a la denominació d’aquests vials.
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Consultada la secció de Planejament, aquesta va emetre l’informe que s’adjunta, on es
grafien els límits dels vials i on es diu que aquests han de ser considerats i denominats
passatges.
Feta consulta a Francesc Comas, historiador local i bon coneixedor del nomenclàtor de
la ciutat, aquest ha proposat diversos noms relacionats amb la història del barri.
Aquesta proposta ha estat consultada a l’Associació de veïns del lloc, que hi ha
mostrat la seva conformitat.
A partir de tot això, s’ha acordat nomenar aquests vials amb els noms següents:
1. Passatge del rajoler
2. Passatge de Pau Sabater
3. Passatge de Manuel Ignasi Vallès
Tan el Passatge del rajoler com el Passatge de Pau Sabater es caracteritzen per ser
topònims del barri del Poble Nou.
Referent al Passatge de Manuel Ignasi Vallès, per Resolució de l’alcalde de
l’Ajuntament de Manresa de data 29 d’agost de 2012, s’acordà incoar expedient per
determinar els mèrits o circumstàncies que puguin aconsellar, a l’empara del que
s’estableix al Reglament d’Honors i Distincions, donar el nom de Passatge de Manuel
Ignasi Vallès a un vial que actualment no té cap denominació.
En conseqüència, s’ha fet proposta de donar nom als següents passatges, enumerats i
localitzats en el plànol adjunt:
1.- Passatge del rajoler: <<nom que està fonamentat perquè a finals del segle XIX, la
zona del Poble Nou es coneixia, entre d’altres noms, com Tossal dels Rajolers ja que
hi havia diferents rajoleries –bòbiles o teuleries- que eren una característica del Tossal
i l’activitat laboral o artesana d’una part dels seus escassos habitants.
En el procés d’urbanització del Poble Nou, el seu promotor, Joan Playà i Puig, pagès i
rajoler nascut a Manresa el 1835, era qui construïa les cases unifamiliars i de tipologia
pagesa.>>
2.- Passatge de Pau Sabater: <<nom que correspon al tossal de Pau Sabater,
procedent d’una masia que duia aquest nom ja abans de formar-se la barriada.
3.- Passatge de Manuel Ignasi Vallès: <<nom que correspon a la persona que va fer
donació dels terrenys per edificar l’església que ser l’eix vertebrador de la nova
barriada.
El solar on es va edificar l’església del Poble Nou, que el 1906 es va obrir al culte, era
propietat de Manuel Ignasi Vallès, qui també va cedir terrenys per a l’escola. Manuel
Ignasi Vallès era advocat, membre del grup regionalista i regidor de l’Ajuntament de
Manresa al llarg de diferents legislatures. També fou president de la Creu Roja de
Manresa, fins el gener de 1908.
Vivia al carrer Sobrerroca i era un dels principals contribuents de la ciutat. Va redactar
les ordenances municipals de 1900 amb la col·laboració de l’arquitecte municipal
Ignasi Oms i Ponsa>>
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Considerant que s’han de solucionar els problemes amb què es troben els diferents
veïns que hi viuen per no tenir adreces correctament identificades, es formula
tramitació d’ofici de l’expedient d’atorgament de denominació, d’acord amb les
previsions de l’Ordenança Municipal sobre Convivència Ciutadana.
Així, l’article 26 de l’ esmentada Ordenança estableix que cada una de les vies
públiques s’identificarà amb un nom diferent, podent tramitar-se, d’acord amb l’article
27, d’ofici o a instància de part. En ambdós casos correspon al Ple Municipal l’adopció
de l’acord definitiu.
Per últim, dir que l’article 28 de l’ordenança regula la retolació de les vies públiques
com un servei públic.
Que la denominació d’una via pública amb el nom d’una persona implica seguir el
procediment establert al Reglament d’Honors i Distincions aprovat per aquest
Ajuntament de Manresa, en sessió plenària del 18 de febrer de 2008.
L’esmentat Reglament d’Honors i Distincions, en els seus articles 19 a 23, regula la
instrucció de l’oportú expedient per a la determinació dels mèrits o circumstàncies que
aconsellin o justifiquin l’atorgament d’una distinció, del qual se n’haurà de donar compte
posteriorment en la propera sessió plenària.
Vist l’informe emès pel cap de la Secció de Suport Central de Serveis a les Persones
en data 3 d’octubre de 2012, l’informe emès per l’arquitecte de Planejament de 5 de
setembre de 2012, l’informe emès pel cap de la Secció de Cultura de 22 d’agost de
2012 i l’informe emès per l’historiador Francesc Comas Closas de data 24 de maig de
2012.
Per tot això, el Regidor delegat de Cultura, proposa al Ple de la Corporació l’adopció
dels següents:

ACORDS
“Primer.- Designar els tres passatges del barri del Poble Nou, grafiats en el plànol
adjunt, amb la següent numeració i denominació:
1. Passatge del rajoler, el vial que connecta al nord amb el carrer de Mossèn
Serapi Ferrer, i al sud-oest amb el passatge Burés.
2. Passatge de Pau Sabater, el vial que connecta al nord-oest amb el carrer de
Mossèn Serapi Ferrer, i pel costat sud, amb el passatge de Manuel Ignasi
Vallès.
3. Passatge de Manuel Ignasi Vallès, el vial que té l’inici al carrer Flor de Lis pel
costat est i final a la zona de l’església de Sant Josep -costat oest-.
Segon.- Ordenar la col·locació de les plaques i retolacions que corresponguin als
esmentats passatges per part dels serveis tècnics municipals corresponents.
Tercer.- Inscriure al Llibre Registre de Distincions Honorífiques les circumstàncies del Sr.
Manuel Ignasi Vallès Pons, així com la relació detallada de mèrits que motivaren la seva
concessió i la data de la mateixa."
El senyor Joan Calmet, del Grup Municipal de CiU, diu que el dictamen fa
referència a l’atorgament de denominació de tres passatges del barri del Poble Nou; el
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Passatge del Rajoler, el Passatge de Pau Sabater i el Passatge de Manuel Ignasi
Vallès.
Explica que el nom del Passatge del Rajoler ve donat perquè a finals del segle XIX en
aquesta zona hi havia moltes bòviles, rajoleries i teuleries, i moltes de les persones
que hi vivien en aquell indret hi treballaven, essent una base prou fonamentada com
per donar-hi aquest nom.
Referent al Passatge de Pau Sabater, explica que abans que existís el barri, hi havia
una masia amb aquest nom, la Masia de Pau Sabater.
Del Passatge de Manuel Ignasi Vallès, explica que fa referència a un veí destacat de la
ciutat, regidor d’aquest ajuntament i que en el seu moment va cedir uns terrenys en els
quals es va edificar l’església i l’escola, i en honor a questa persona es va decidir
donar-li el seu nom a aquest passatge.

L’alcalde sotmet el dictamen 6.1.1 a votació, i el Ple l’aprova per unanimitat dels 21
membres presents, i 2 abstencions legals, del senyor José Luis Irujo i del senyor
Xavier Javaloyes, per trobar-se absents de la sala en el moment de la votació (article
100.1 del ROF) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
7.

PROPOSICIONS

L’alcalde proposa alterar l’ordre del dia en el sentit de passar a debatre la proposició
7.2, atès que s’ha presentat una sol·licitud per a intervenir-hi.

7.2

Proposició del Grup Municipal de la CUP contra les retallades laborals
adoptades per l’Executiu del Govern Espanyol.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 15 d’octubre de
2012, que es transcriu a continuació:
“La Disposició Addicional 71.a] de la Llei 2/2012 de Pressupostos Generals de l'Estat pel 2012
estableix que la jornada general de treball del personal del Sector Públic no podrà ser inferior a
37,5 hores de treball efectiu de promig en còmput anual.
La mateixa disposició estableix que les jornades especials hauran d'experimentar el canvis que
foren necessaris per adequar-se a la modificació general de la jornada ordinària i que aquestes
modificacions no suposaran, en cap cas cap increment retributiu.
Fruït de la negociació col.lectiva i deis diferents pactes i acords entre la representació dels
treballadors/es i la organització de l'ajuntament, la major parí deis treballadors i treballadores de
l'ajuntament de Manresa gaudeixen d'una jornada ordinària de 35 hores setmanals. Alguns
col·lectius de personal tenen una distribució de jornada setmanal irregular motivada per les
necessitats pròpies del servei que presten i d'altres, tenen pactades jornades especials amb
increments de jornada com a resultat de les diferents decisions organitzatives que en el seu
moment van ser degudament justificades.
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En aquest sentit, l'apartat segon de la Disposició Addicional 71a estableix que totes les
previsions en matèria de jornada i horaris contingudes en els Acords, Pactes i convenis vigents
queden suspesos en allò que contradiguin a la jornada setmanal que es determina.
Aquesta mesura no comportarà un reducció substancial de la despesa prevista al Capítol I del
pressupost municipal ni un augment de l'eficàcia o de la qualitat en la prestació de serveis
públics.
Per tant, aquesta mesura desenvolupada per l'executiu central per tal reduir la despesa de les
administracions públiques, no contribueix a l'acompliment del mandat constitucional d'estabilitat
pressupostària si més no pel que respecte al nostre ajuntament i, a més no respon a un estudi
exhaustiu, discriminatori i diferenciador entre els diferents serveis públics que, en l'exercici de
les seves competències, presten les corporacions locals a la ciutadania.
Cal doncs pensar que l'augment de la jornada ordinària no suposarà organitzativament cap
benefici pels veïns de Manresa i sí una major dificultat dels nostres treballadors i treballadores
públics per la conciliació de la vida laboral i personal i, per tant un empitjorament deis drets
socials i laborals que l'exercici de l'acció sindical i de la responsabilitat pública han permès assolir
i que confiem que puguin ser estesos també a l'àmbit privat.
El Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de
foment de la competitivitat, estableix al seu article 2, que el personal del Sector públic veurà reduïda
les seves retribucions en les quanties que els hi correspongui percebre al mes de desembre com a
conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, incloent-hi tots els conceptes retributius.
Aquesta mesura afecta tot el personal de l'ajuntament de Manresa, ja que l'única excepció prevista
es per qui cobri un brut mensual inferior a 962 €. Aquesta normativa te caràcter bàsic i modifica
l'Estatut deis treballadors i l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

El destí previst per l'estalvi que provocarà la supressió de la paga de Nadal serà, segons el
propi Decret, les aportacions a plans de pensions o contractes d'assegurança col·lectius que
incloguin la contingència de jubilació, destí previst enormement contradictori amb la prohibició
de realitzar aportacions a plans de pensions prevista a la Llei de Pressupostos del 2012 i que
comporta un salari diferit fins al seu desenvolupament reglamentari, provocant un augment de
la liquiditat i del volum de negoci bancari i un reconeixement implícit de la insuficiència gestora
deis responsables polítics del govern central per fer front a les pensions de jubilació futures
mitjançant les cotitzacions a la Seguretat Social.
El Reial Decret-Llei llei 20/2012 es aplicable a totes les administracions. No obstant, altres
administracions com la Comunitat Foral de Navarra han aconseguit minimitzar l'impacte de la
supressió de la paga de desembre sobre la capacitat adquisitiva deis treballadors del Sector
Públic i sobre la disminució del consum que provocarà, avançant la extra del mes de juny del
2013 al gener i la prevista pel desembre al juny. Això ha estat possible gràcies al lliure exercici
de la competència exclusiva que, en matèria de règim d'empleats públics, té reconeguda al seu
estatuí d'autonomia i tots els municipis d'aquesta comunitat foral podran decidir aplicar-la. Per
tant, la capacitat de decidir sobre aspectes tant aparentment superflus, com les dates
adequades per fer efectives les dues pagues extres, pot donar solucions imaginatives per fer
front a les ingerències indiscriminades de l'Estat Central en el lliure exercici de la potestat
autoorganitzativa deis ens locals. Altres administracions com l'ajuntament d'Alacant
s'adhereixen a la interpretació feta per la Comissió de Coordinació del Treball Públic que
assegura que com a mínim s'ha de fer efectiva la part de la paga extra acumulada fins el 14 de
juliol de 2012, dia anterior a l'entrada en vigor de Real Decret-Llei.
Si l'actual marc normatiu autonòmic de Catalunya no permet abordar una solució semblant,
caldria modificar el marc competencial i exigir l'acció política parlamentaria de promoció de les
modificacions normatives necessàries per fer possible una acció de govern autonòmic coherent
amb els principis i valors que inspiren el model de relacions laborals de l'Ajuntament de
Manresa.
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Manifestem també el nostre total desacord amb la resta de les mesures laborals que han tingut
cabuda al Reial Decret-Llei 20/2012 i que ens obliguen a suspendre l'aplicació de gran part del
contingut deis convenis i acords als que en el passat s'ha arribat amb els representants deis
treballadors i treballadores.
La limitació deis crèdits sindicals, la dràstica reducció deis dies d'assumptes propis i dels dies
de vacances o la limitació en la capacitat de decisió sobre el complement de les retribucions en
el cas d'incapacitats temporals per contingències comuns entre d'altres, son mesures que
limiten enormement la capacitat de negociació sobre les condicions de treball i suposen el
desballestament d'un model de relacions laborals basat en el respecte omnímode per
l'eficiència en la prestació deis serveis públics municipals.
I per tot allò exposat proposem els següents acords:
1. Rebutgem la decisió del govern del Partit Popular i demanem a la Servei de Recursos
Humans i als serveis tècnics de l'Ajuntament que, dins de l'actual marc normatiu i amb
total respecte amb la legalitat vigent busquin les formules, arribant als pactes
necessaris, amb els representants locals dels treballadors i les treballadores, per
minimitzar l'impacte sobre la capacitat adquisitiva deis treballadors i treballadores de
les mesures dictades pel govern central abans referides.
2. Demanem a l'equip de govern que desisteixi de l'aplicació de la jornada de 37,5 hores
setmanals en la forma en que han informat, i que instin al Servei de Recursos Humans,
i a Secretaria i Intervenció General d'aquest Ajuntament que, dins de l'actual marc
normatiu i amb total respecte amb la legalitat vigent, estudiïn i arribin a les solucions
organitzatives que siguin el menys agressives possible per a la conciliació de la vida
personal, familiar i laboral dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament, considerant
fins i tot la no aplicació cautelar de la jornada de 37,5 hores setmanals.
3. Demanar ais serveis tècnics de la Diputació de Barcelona i de la Federació de
Municipis de Catalunya, que estudiïn en clau municipal la possibilitat de dur a terme la
mateixa solució que la Comunitat Foral de Navarra o que l'Ajuntament d'Alacant, i
altres.
4. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que iniciï els tràmits legislatius
necessaris per evitar les ingerències del Govern Central i les seves mateixes en
l'exercici de la potestat d'autoorganització municipal.
5. Donar suport a totes les iniciatives legislatives i populars que es manifestin en el sentit
estricte dels acords abans esmentats.

6. Traslladar aquest acord als treballadors i treballadores d'aquest Ajuntament, a la
Diputació de Barcelona, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació de
Municipis de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l'Estat.”

El secretari presenta una esmena de substitució que el Grup Municipal de CiU
presenta a la proposició 7.2, de 18 d’octubre de 2012, que es transcriu a continuació:
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L’alcalde dóna la paraula al senyor Xavier Naval i Marcos, en representació de
CCOO, Bages-Berguedà, que és qui ha fet la sol.licitud de compareixença.
El senyor Xavier Naval, agraeix a CCOO que hagi cedit el seu espai per poder parlar
en nom del Comitè de personal de l’Ajuntament de Manresa i a tots els companys de
feina presents la seva assistència.
Diu que ja fa molt de temps que el Govern Central ha eliminat del seu diccionari les
paraules “negociació col·lectiva” en tot allò que afecta a la societat en general i als
treballadors públics en particular. La bateria de lleis que han erosionat els drets dels
treballadors ha estat contínua, i, sota l’empara de la llei, no han pogut fer res més que
veure com anaven –i van- perdent drets pel camí.
Els últims dos grans exemples d’aquest disbarat han estat la Disposició Addicional
71ª de la Llei 2/2012 de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2012, que estableix,
entre d'altres coses, que la jornada general de treball del personal del Sector Públic no
podrà ser inferior a 37,5 hores setmanals, i l’RD Llei 20/12 de mesures per garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que estableix, per
exemple, que el personal del Sector Públic deixarà de percebre la paga extraordinària
del mes de desembre, redueix les complementacions durant els processos de baixes
per malaltia, i redueix els dies de vacances i de permís.
Es tracta de dos grans grups de pèrdues, per un costat les pèrdues econòmiques, o
de poder adquisitiu i, per altra banda, la pèrdua de drets socials i laborals.
Quant a la pèrdua de poder adquisitiu, saben que és un tema delicat. Són conscients
de la situació econòmica actual, tant la general com l’específica de l'Ajuntament de
Manresa i que hi ha molta gent, malauradament cada cop més, en situacions
econòmiques molt complicades, però això no justifica les retallades que han estat
patint els últims anys en el sector públic.
Diu que els càlculs més conservadors, reflecteixen una pèrdua de poder adquisitiu del
20% en els últims cinc anys, d'altres càlculs arriben al 30 o 40%. Per fer-se una idea
més clara és com si respecte fa cinc anys ara s’estigués treballant dos mesos i mig
sense cobrar.
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Aquest any sembla que no es cobrarà la paga extraordinària de Nadal, i ja es veurà
què passa amb les pagues de l'any que ve. Fins i tot la pròpia Defensora del Poble, el
dia 15 d'aquest mes, ha demanat al Secretari d'Estat que faci efectiu l'abonament de la
part corresponent a la paga extra acumulada fins el 15 de juliol i que, a més, concreti a
on aniran destinats els diners retallats en el futur.
Com si els treballadors fossin els culpables de la crisi, van acumulant cada cop més
retallades i en comptes de buscar i castigar els veritables culpables i generadors
d'aquesta crisi, com són les grans multinacionals, el sector bancari i els especuladors, i
el propi govern, s'ha optat per la via fàcil de retallar i castigar els més febles i amb
menys capacitat de reacció, i fins i tot premiar els que ens han portat a aquesta
situació, fent cada cop més palesa la injustícia d'aquestes mesures i augmentant les
diferències entre les classes socials.
També s’explica amb eufemismes als treballadors per què s’han d'acceptar aquestes
retallades, però quan a final de mes hi ha dificultats per pagar les factures, totes
aquestes excuses es tornen molt reals.
Pel que fa a les pèrdues de drets socials i laborals, la situació és encara més
indignant. Tot el que s'havia aconseguit amb anys de lluita sindical i fruit de pactes i de
la negociació col·lectiva s'ho estan carregant per decret, amb una prepotència
exasperant i ignorant completament la situació de les treballadores i treballadors.
Imposant unes condicions que només poden ser vistes com un càstig pel fet de
treballar a l'administració, sense que es vegi cap contrapartida, ni tant sols per a les
arques de l'estat, només fetes amb l'excusa de “calmar els mercats”, un altre
eufemisme per no assenyalar qui són realment els que s'estan beneficiant d'aquesta
crisi.
Demana al govern local que no siguin còmplices d'aquesta situació i que, per un cop,
es posin de forma clara i obertament del costat de les treballadores i treballadors
d'aquesta casa.
Demana que no continuïn amb la intenció d'aplicar unes normes, injustes de totes
totes, només amb l'excusa que “ens ve manat i no podem fer-hi més”.
Està segur que si aquestes normes dictades pel govern central tractessin sobre temes
que interferissin en la gestió municipal, s’esforçarien en cercar solucions que els
afavorissin o que els perjudiquessin el menys possible.
Recorda que el President de la Generalitat està llençant desafiaments al govern
central i posant en dubte normes de més alt rang que les que ens ocupen avui.
Això és el que volen els treballadors i treballadores, que l’equip de govern tingui una
actitud clara, negociadora, flexible i sensible amb les necessitats i les situacions del
personal. No demanen pas que no es compleixi la llei, ni tampoc demanem res que no
estan fent o intentant fer altres ajuntaments i administracions, moltes governades pel
mateix partit.
Només es demana que en comptes d'aprofitar les normes que vénen imposades per
aprofundir encara més en les retallades, es mirin des d'un punt de vista que digui:
“Com podem aplicar aquesta norma per tal que perjudiqui el menys possible a les
treballadores i treballadors d'aquesta casa?”.
Diu que molts dels presents són advocats, o com a mínim tenen una àmplia
experiència en temes legals, i saben millor que ell que, a part dels deu manaments, i
tot i així encara se’n podría parlar, totes les lleis són interpretables. Per tant, demana
que mirin d'interpretar-les afavorint al màxim el seu personal i no a l'inrevés, més
encara quan han reconegut la injustícia i la ineficàcia d'aquestes normes.
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El personal d'aquesta casa, és un personal compromès amb la feina i implicat amb el
servei a la ciutat. És un personal al qual no l’importa posar-hi una mica més del que cal
i que està disposat a fer sacrificis per tal que la feina tiri endavant. Però això requereix
que l’equip de govern municipal es posi del seu costat i que el personal vegi que hi ha
una vertadera voluntat de no empitjorar més la seva situació.
Posa com a exemple l'augment de la jornada ordinària, que tal com la volen imposar,
no suposarà organitzativament cap benefici pels veïns de Manresa i en canvi sí que
suposarà un major cost per a les arques municipals i una major dificultat per als
treballadors i treballadores públics per a la conciliació de la vida laboral i personal.
Recorda què lluny que queden ara les paraules del senyor Alcalde quan en la primera
reunió amb aquest comitè assegurava que les treballadores i treballadors d'aquest
Ajuntament ja havien pagat prou la crisi i que no faria recaure més esforç a les seves
espatlles. Diu que aquest és un dels pocs ajuntaments, per no dir l'únic, que continua
mantenint les retallades decidides a nivell municipal, a més de les que vénen del
Govern Central.
Per tot això els demana que votin favorablement a aquesta moció, per tal que es
desisteixi d'aquesta interpretació estricta de les normes imposades i que es dirigeixin
els esforços en trobar interpretacions menys desfavorables.

El senyor Jordi Masdeu, del Grup Municipal de la CUP manifesta que aquesta
moció que ha presentat el seu grup, amb la qual hi estan completament d’acord, ha
estat redactada i elaborada pel comitè d’empresa.
Com molt bé ha explicat el senyor Xavier Naval, aquesta és una altra intromissió del
govern central a l’autonomia local, fent que els treballadors siguin els que hagin de
pagar la crisi, a part de la retallada de la paga, que ja és prou significativa, hi ha també
l’augment de la jornada laboral, una jornada que no entenen en un context com
l’actual, amb un país que cavalca desbocadament cap el 25% d’atur, si alguna cosa no
cal és allargar jornades laborals, sinó que el poc que hi ha estigui més ben repartit,
que se’n creï de nou, però en cap cas fer que la poca gent que treballa encara faci
més hores.
Diu que l’única manera d’entendre aquest augment d’hores és la voluntat de tenir una
excusa per poder reduir la plantilla d’aquest ajuntament i de les administracions en
general.
Independentment del resultat de la moció, el que sí agrairia és una manifestació de
l’equip de govern en aquest sentit i aclarint si realment hi ha la intenció de fer en els
propers mesos o el proper any, alguna modificació del personal, o si realment es
garanteix la integritat de la plantilla.
El GMCUP considera que en aquest context d’atur el que cal és crear feina o, en tot
cas, no posar-la en mans de menys gent, i, per tant, l’administració hauria de ser la
primera interessada en donar exemple en aquest tema perquè després no es pot
demanar a l’empresa privada que creï llocs de treball o que no en redueixi quan el que
s’està fent és tot el contrari des de l’administració pública.
Com ha dit el senyor Xavier Naval, un altre cop acaba pagant la crisi la mateixa gent,
no es fa res perquè la paguin els que l’han causat, es continua sense fer res, tot i que
no sigui tasca d’aquest consistori, però no es fa res per canviar una fiscalitat que és
injusta, no es fa res per acabar amb l’evasió fiscal, molt més alta que la mitjana
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europea i que la dels països desenvolupats, i es continuen gastant molts diners en
despeses prescindibles com les militars o la monarquia.
Finalment acaba dient que les lleis són les que són, que en altres temes bé que es
busquen solucions, i que si aquest ajuntament pren una decisió que vagi contra la llei
tindrà un problema, però si són tots els ajuntaments del país els qui prenguin aquesta
decisió el problema el tindran els que han creat aquestes lleis injustes i per aquestes
raons els anima perquè es faci el primer pas i es neguin a aplicar, d’inici i sense
negociació, aquestes mesures.
Demana el vot favorable a la moció.
L’alcalde diu que atès que s’ha presentat una esmena a la moció per part del
GMCiU, dóna la paraula al senyor Josep Ma. Sala.

El senyor Josep Ma. Sala, del Grup Municipal de CiU, demana al senyor secretari
un aclariment legal respecte a la situació.
El senyor Secretari manifesta que és obvi el contingut de la normativa que està en
discussió, tant la Llei de pressupostos de l’Estat com el Reial Decret 20/2012, que és
de tots conegut, són normes amb rang de llei que han de ser complides en els seus
termes, malgrat que tota norma és interpretable. La interpretació que s’ha de fer és la
més recta en la seva aplicació. Sempre presidida pel principi del dret laboral, aplicable
en tot cas tant als funcionaris com als laborals, “indubio pro operario”, per tant tota
interpretació hauria de ser la més favorable als interessos dels treballadors. Però
òbviament no hi ha cap possibilitat de deixar d’aplicar la normativa que és d’imperatiu
compliment.

El senyor Josep Ma. Sala, del Grup Municipal de CiU, manifesta que respecte al
contingut de la moció que presenta el GMCUP, el GMCIU en el context general hi
tindria un cert grau de conformitat, llevat de l’apartat segon, en què es proposa un nou
redactat que substituiria el que hi ha i, al mateix temps, un nou acord a incorporar a
aquesta proposta de moció.
Pel que fa a l’acord segon, encara que sigui una redundància, es demana a l’equip de
govern que en relació amb l’aplicació de la jornada de 37,5 h setmanals, insti el servei
de Recursos Humans, la Secretaria i la Intervenció, que dins de l’actual marc normatiu
i amb total respecte a la legalitat vigent, facilitin l’aplicació que resulti menys lesiva per
a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral dels treballadors i treballadores de
l’Ajuntament.
L’equip de govern, en un termini màxim de tres mesos, donarà a conèixer les
conclusions a què hagin arribat els serveis esmentats.
Pel que fa al nou punt que s’incorpora, es proposa el següent: “Instar l’equip de govern
que, en qualsevol cas, es comprometi a revertir les mesures obligades per les
disposicions legals esmentades, quan aquestes esgotin la seva vigència.”

L’alcalde dóna la paraula al representant del GMPP.
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El senyor Xavier Javaloyes, President del Grup Municipal del PP, manifesta que la
seva situació com a grup municipal no és gens agradable en aquests moments, però la
proposta el que diu és que com a primer acord és que les decisions d’un govern del
qual en són representants, siguin rebutjades i que allò que és rang de llei sigui rebutjat
i que no es compleixi.
El GMPP entén que com a ciutadans de Manresa, aquests són uns moments dolents
per a moltes famílies que passen moltes dificultats i amb necessitats que des de
Serveis Socials o des d’altres àmbits se’ls ha de facilitar sortides.
Diu que la precarietat laboral cada cop és més gran i això no es pot obviar i cal
afrontar-ho amb una òptica de fer passes endavant per intentar sortir-se’n.
El GMPP entén que aquesta no és la solució, ni el govern del Partit Popular creu que
aquesta sigui la solució, atès que diu que són mesures que cal aplicar per intentar fer
front a una delicada situació, no per rescindir ni contractes, ni llocs de treball del món
funcionarial, sinó per acabar de donar una homogeneïtzació i un suport més gran del
que en aquests moments hi ha.
Pel que fa al segon punt en què es proposa que es desisteixi de l’aplicació d’aquesta
jornada laboral de 37,5 h, no redundarà en l’explicació que ja ha donat prou clara el
secretari de l’ajuntament.
Pel que fa al punt en què es demana que en qualsevol cas s’estudiïn les mateixes
solucions que altres comunitats forals tenen, a ell també li agradaria la possibilitat de
tenir un finançament diferent, o que es portin a terme accions com la de l’ajuntament
d’Alacant, que en definitiva el que es demana, i ja s’ha demanat mitjançant el Defensor
del poble, és que aquest govern permeti el pagament de la paga de Nadal fins el 15 de
juliol, data en què es va dictar aquest decret.
Aquestes són mesures que ningú no posa en dubte i que ningú no vol ficar pals a les
rodes, tot el contrari, però no es pot demanar als Serveis tècnics que treballin per
intentar esquivar la legalitat vigent, i en qualsevol cas el que cal és treballar en una
altra línia i amb una altra manera de poder fer front a la situació actual.
El GMPP ja sap que no ha agradat el que ha dit, però tampoc hi ha cap govern que
pugui cridar a la insubmissió i això no soluciona un problema de fons que és que les
administracions tenen la responsabilitat de fer front als serveis envers la ciutadania i
que els mateixos funcionaris formen part d’aquesta ciutadania, tenen aquesta obligació
de poder fer front als pagaments de les seves nòmines i tenen l’obligació de donar
coexistència i refermar els llocs de treball. Creu que les mesures van encaminades en
aquest sentit i que són mesures que no agraden, però cal fer front a aquests temps i
nous reptes per tal que es produeixi un canvi.
El GMPP no votarà favorablement la proposició, ni tampoc la votarà en contra perquè
considera que hi ha molts elements que comparteix de fons, malgrat no pugui arribar a
compartir-los tots.
Diu que dels set punts, la meitat dels quals s’estronquen amb la legalitat, queda molt
bé votar a favor d’una cosa que se sap que no es podrà complir, queda molt bé fer
veure que s’està a favor d’uns plantejaments que no es podran portar a terme i pot
quedar millor encara donar falses esperances a persones que no són mereixedores
d’ésser enganyades. Sap que no agrada el que diu, però no li podran dir que el GMPP
els ha enganyat, per tant, el seu grup s’abstindrà en la votació.
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El senyor Joan Vinyes, Portaveu del Grup Municipal d’ERC, manifesta que la
posició del seu grup, no solament en aquest ajuntament, sinó en d’altres àmbits, és la
de rebuig total a les polítiques del Partit Popular des de fa temps.
Diu que el tema que avui es tracta creu que s’hauria d’entendre dins d’un àmbit molt
més general. No s’està parlant única i exclusivament que aquesta hagi estat l’única
mesura que el Partit Popular hagi pres. Si fos aquesta l’única en els darrers cinc anys,
potser estarien parlant en un altre sentit, però el PP ha fet el més fàcil, en cap cas ha
carregat contra la banca, contra les grans fortunes, contra el deute de l’estat central, i
ho ha fet contra les autonomies, contra l’autonomia local i contra els funcionaris, amb
tres anys seguits sense augment de l’IPC, un 5% de reducció, sense paga de Nadal i
ara amb l’augment de l’horari.
El GMERC entén que aquest no és un tema en el qual han de dir si estan d’acord o no,
sinó que és el moment que no es pot acceptar una política tan lesiva per als drets dels
treballadors.
El que avui es decideixi tindrà una repercussió. L’aritmètica és la que és i avui els
agradaria que, més enllà del que es voti, es pogués arribar a un acord.
Diu que s’ha rellegit la proposició de la CUP i l’esmena de CiU i que s’està demanant
el mateix.
El GMERC demanaria que es pogués arribar a un acord entre les dues parts i com
deia el senyor Xavier Naval en la seva intervenció, quan es referia que: “... el govern
del PP s’ha oblidat del que és la negociació col.lectiva...”, es pregunta si tots plegats
podrien ser capaços de fer allò que no ha estat capaç de fer el Partit Popular, com és
negociar.
Podria fer-ho l’Ajuntament per veure com ho aplica perquè tingui el mínim de càrrega
per als treballadors?
Acaba la seva intervenció dient que el que demana la gent és que, independentment
del que s’hagi legislat a Madrid, es pugui negociar un acord que satisfaci totes les
parts.

El senyor José Luis Irujo, President del Grup Municipal del PSC, manifesta que a
principis d’any el seu grup va presentar una moció contra la reforma laboral del Partit
Popular. En aquell moment la reforma laboral bàsicament afectava el sector privat i ja
va advertir en la seva intervenció que els efectes d’aquella reforma, de mica en mica,
s’anirien estenent al sector públic, com ho demostra aquest RD del juliol, i que
segurament empitjorarà.
Diu que avui no toca comentar el tema d’hores sindicals ni d’alliberats sindicals ja que
es preveia en la reforma laboral, ara extensible als representants sindicals del sector
públic, però sí que han començat a caure tot un seguit de reglamentacions i de
retallades, concretament la paga extra, que d’altres funcionaris ja han patit el mes de
juny, qüestió no novedosa sinó que es va repetint.
Aquesta és una situació en què drets consolidats deixen de ser-ho, i creu que s’hauria
de fer la reflexió d’en quin context s’està produint i si és just o no.
El GMPSC creu que no és just i la seva intenció és la de votar favorablement la moció
presentada pel GMCUP.
Com ja ha explicat el senyor Masdeu és una moció presentada pel GMCUP, que va
recuperar el comitè a través del seu correu corporatiu, que va fer extensiu a tota la
casa, però és una moció aprovada a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet,
presentada pels Grups del Partit Socialista, Iniciativa i Convergència i Unió.
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Fa una reflexió personal dient que li agradaria que aquest tema que es debat avui
acabés sense bons ni dolents, i que els bons no seran els que votaran la proposició
íntegra de la CUP i que els dolents seran els que no la votin.
Creu que la intervenció més intel.ligent ha estat la del senyor Joan Vinyes, és a dir, ja
que són tots tan negociadors i que es pot arribar a entendre que l’equip de govern té
una difícil papereta sobre la taula, perquè per molt que es digui que és injust el que fa
el PP, el que sí és cert és que hi ha una normativa d’obligat compliment.
El GMPSC es fa la mateixa reflexió que el senyor Vinyes, ja que entre la moció i
l’esmena que presenta el GMCiU no veu més diferència que algun paràgraf, perquè el
punt 2 de l’acord, que diu “Demanem a l’equip de govern que desisteixi de l’aplicació
de la jornada de 37,5 h setmanals en la forma en què han informat, i que instin al
Servei de Recursos Humans, i a Secretaria i Intervenció.... arribin a les solucions
organitzatives que siguin el menys agressives possible...”, creu que demanar a l’equip
de govern que desisteixi d’una cosa que li obliga el govern central, amb l’advertiment
fet pel secretari, el GMPSC ho pot votar perquè en aquests moments no té cap mena
de responsabilitat i també sap que perdrà la votació perquè l’esmena del GMCiU tindrà
el suport de CiU, i si tots són tan negociadors i tots veuen que estan per no lesionar
aquests drets, per impedir que una injustícia més no s’acabi de concretar en la seva
forma més ostensible, si serien capaços en la línia que ha dit el senyor Vinyes,
d’acceptar algun tipus de redactat que els pugui satisfer.
En el cas contrari anuncia que l’esmena del GMCiU prosperarà i també vol fer un
reconeixement a Convergència, que ahir a la Junta de Portaveus va accedir no
solament a esmenar aquesta moció, sinó també a incloure “en el termini de tres
mesos”, i que el posicionament del GMPSC serà favorable a la proposició del GMCUP.
Recorda al senyor Naval que la comunicació Comitè d’empresa-Grups polítics seria
millorable, ja que el seu grup va tenir coneixement d’aquest assumpte ara farà 48 h,
quan ja hi havia una moció entrada al registre de l’ajuntament, i el GMPSC tampoc
sabia com havia anat tot.

L’alcalde dóna la paraula al senyor Xavier Naval per al torn de rèplica.
El senyor Xavier Naval, en representació de CCOO, Bages-Berguedà, manifesta
que en relació al punt de l’aplicació obligatòria de la llei, que parla de 37,5 h, no diuen
que no s’hagin de complir, però el que sí diuen és que aquestes 2,5 h que s’han de fer
a la setmana hi ha moltes maneres d’interpretar-les i de veure com es fan.
Diu que una forma seria fer-ho directament sense tenir en compte res més i una altra
seria buscar la manera que no perjudiqui tant la jornada dels treballadors. Hi ha
diferents maneres de valorar la jornada de treball i no totes són de la mateixa manera.
El que no pot ser és que s’aprofiti aquest increment de la jornada per canviar
radicalment la manera de treballar d’alguns grups de persones, afegint horaris a les
tardes o en bosses d’hores, cosa que no poden acceptar.
Pel que fa al punt 2 diu que el que es demana a l’equip de govern és que desisteixi de
l’aplicació de la jornada de 37,5h setmanals en la forma amb què han informat el
personal, ja que no estan dient que desisteixin de l’aplicació d’aquestes 37,5 h
setmanals, cosa que significaria incomplir la llei, sinó que el que es vol és que no
s’apliqui de la manera com han informat i que busquin les maneres d’aplicar-la que
siguin molt menys perjudicials per als treballadors.
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Diu que un problema que tenen tot aquest conjunt de mesures és que no se’ls hi veu
cap benefici. Al personal el fastigueja moltíssim que li hagin retallat la paga extra i hi
ha gent a la qual li està creant veritables problemes econòmics, però si són uns diners
que no es paguen i que es queden a les arques de l’estat i que els podrà destinar al
que s’hagin de destinar segons digui la llei, però pel que fa a la resta de mesures en
què s’estan retallant drets laborals i drets socials, no provocaran cap benefici a l’estat i
l’únic que faran serà empitjorar la situació del personal, per tant encara les entenen
menys que les anteriors.
També s’ha parlat de la voluntat negociadora i de no empitjorar i només voldria
assenyalar un detall, que és cert que aquesta proposició està copiada de la que es va
presentar a Santa Coloma de Gramenet, que els va semblar molt correcta i per
aquesta raó se la van fer seva.
Diu que sí que hi ha una diferència molt important, que aquesta proposició, com han
explicat els companys de la CUP, la van portar a iniciativa del Comitè perquè el
GMCUP la presentés, que hi va haver un problema de timing per poder-se reunir amb
la resta de grups, per això va anar com va anar, però no hi havia més temps per
poder-la entrar a l’ordre del dia, i va ser una iniciativa dels treballadors.
En canvi, i això sí que és un punt diferencial, a l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet es va presentar a iniciativa dels polítics de l’equip de govern que han volgut
defensar els seus treballadors directament.
El senyor Jordi Masdeu, del Grup Municipal de la CUP, manifesta que el seu grup
no acceptarà l’esmena del GMCiU, atès que de les explicacions del senyor Xavier
Naval així es desprèn, ja que com ha explicat en el punt 2 de la proposta es demana
que l’Ajuntament es faci enrere de la manera d’aplicar l’horari en la forma amb què han
informat, amb total respecte a la legalitat vigent, atès que en cap cas es demana el
contrari, sinó que s’arribi a un acord per aplicar aquest horari de la manera menys
agressiva possible, perquè si primer s’aplica i després es busquen solucions, la
situació no serà la més adequada per negociar quan la mesura ja està implementada.
El GMCUP estudiarà qualsevol proposta que hi hagi en el sentit de negociar sense
aplicar-ho de la manera que està plantejada.
El senyor Joan Vinyes, del Grup Municipal d’ERC, diu que no vol ser reiteratiu, però
es manifesta d’acord amb l’esmena presentada pel GMCiU, en la qual s’incorpora un
nou acord, que seria el núm. 6, i també amb l’afegitó d’incorporar al redactat de l’acord
núm. 2 el text següent: “En un termini màxim de tres mesos...”.
Diu que li costa veure on està ben bé el punt on no es poden posar d’acord ja que
potser és un problema de caire semàntic. Creu que el redactat de l’acord 2 ve a dir el
mateix en la proposició i en l’esmena, però de forma diferent, i que votaran la
proposició presentada.
El senyor Josep Ma. Sala, del Grup Municipal de CiU, manifesta que en la reunió
d’ahir de la Junta de Portaveus, es va acordar presentar una esmena, que més o
menys estava redactada, però sí que de forma específica alguns grups de l’oposició
van sol.licitar que s’inclogués el tema dels terminis, -cosa que troba bé perquè enllaça
amb el que s’havia estat parlant al matí en la Mesa de la funció pública-.
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Tot i que l’equip de govern no havia fixat terminis sinó que tenia previst continuar
parlant en les reunions periòdiques setmanals que es portaven a terme amb aquesta
Mesa, en l’esmena s’especifica una mica més i a l’equip de govern li sembla correcte,
la qual cosa no implica que d’aquí a tres mesos o durant aquests tres mesos no es faci
res i que s’esperi d’aquí a tres mesos a fer una valoració.
Creu que en aquest cas l’aplicació de la normativa, amb tota la salvaguarda d’intentar
millorar la proposta actual, a fi i efecte de facilitar la vida personal, familiar i laboral del
personal treballador de l’Ajuntament, dintre del marc normatiu i respectant la legalitat,
l’equip de govern es va oferir a parlar amb aquells col.lectius que per part dels
representants dels treballadors, semblava que la informació que els havia d’arribar per
un conducte determinat, com s’havia acordat, no els havia arribat amb els aclariments
suficients.
Malgrat això l’equip de govern es compromet en els propers dies a parlar-ne i això
forma part d’aquest període de temps que s’han fixat.
Diu també que es va dir a la Mesa de la funció pública, perquè era una qüestió que
s’havia parlat, que en el pressupost 2013 calia fer un esforç per incorporar una partida
sobre formació, la qual havia tingut una recaiguda a la baixa i aquesta partida
s’intentarà habilitar per anar creant cursos de formació amb la finalitat de poder
millorar i utilitzar part d’aquestes hores d’increment horari dintre de l’apartat de
formació. També es va suggerir per part dels representants de l’empresa, que les
hores de formació estan repartides una part a càrrec del treballador i una part a càrrec
de l’Ajuntament, i una solució seria que la formació anés a càrrec de l’Ajuntament i
l’equip de govern està obert a parlar-ne i que ha quedat sobre la taula per comentar-lo.
En el decurs d’aquests mesos o del temps que sigui es pot anar planificant i la situació
que avui pot ser d’una certa conflictivitat pel que representa, la voluntat de l’equip de
govern, que es veu en la necessitat de complir amb la legalitat vigent, és que la
incidència pugui ser reequilibrada i prova d’aquesta voluntat de no deixar fixada una
situació que ve dictada per un RD, és perquè s’incorpora amb aquesta esmena un nou
acord, que és, igual que s’ha fet i que avui ha passat pel ple després de la seva
ratificació, el fet de les ILT, i també en aquest cas pel tema de l’ampliació horària,
aquesta clàusula de reversió que demostra una voluntat clara d’aplicar la llei, perquè
és per imperatiu legal, però com a responsables l’han d’aplicar i al mateix temps no
estan d’acord, com ho diu la pròpia moció que presenta el GMCUP en l’apartat 1r, i
que l’equip de govern no esmena, que no estan d’acord amb les mesures que s’estan
prenent, una altra cosa és que independentment que no estiguin d’acord en el fons, en
la forma, que és l’aplicació, sí que es veuen obligats a complir allò que la llei prescriu.
Aquesta és la bondat que l’equip de govern intenta incorporar amb aquesta esmena,
amb la voluntat, com no pot ser d’una altra forma, i sempre ho han demostrat mes a
mes, i setmana a setmana, d’anar parlant i intentar negociar aquelles coses que facin
més suau l’aplicació de la llei. L’equip de govern no l’ha triat però sí que es veu obligat
-malgrat tots hi discrepin-, i en funció de la seva responsabilitat, a aplicar-la.
L’alcalde sotmet a votació l’esmena presentada pel Grup municipal de CiU a la
proposició 7.2 del GMCUP, el Ple l’aprova per 11 vots afirmatius (11 GMCiU), 5 vots
negatius (3 GMERC, i 2 GMCUP) i 7 abstencions (3 GMPSC, 3 GMPP, i 1 GMPxC), i
per tant, es declara acordat:
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“La Disposició Addicional 71.a] de la Llei 2/2012 de Pressupostos Generals de l'Estat pel 2012
estableix que la jornada general de treball del personal del Sector Públic no podrà ser inferior a
37,5 hores de treball efectiu de promig en còmput anual.
La mateixa disposició estableix que les jornades especials hauran d'experimentar el canvis que
foren necessaris per adequar-se a la modificació general de la jornada ordinària i que aquestes
modificacions no suposaran, en cap cas cap increment retributiu.
Fruït de la negociació col.lectiva i deis diferents pactes i acords entre la representació dels
treballadors/es i la organització de l'ajuntament, la major parí deis treballadors i treballadores de
l'ajuntament de Manresa gaudeixen d'una jornada ordinària de 35 hores setmanals. Alguns
col·lectius de personal tenen una distribució de jornada setmanal irregular motivada per les
necessitats pròpies del servei que presten i d'altres, tenen pactades jornades especials amb
increments de jornada com a resultat de les diferents decisions organitzatives que en el seu
moment van ser degudament justificades.
En aquest sentit, l'apartat segon de la Disposició Addicional 71a estableix que totes les
previsions en matèria de jornada i horaris contingudes en els Acords, Pactes i convenis vigents
queden suspesos en allò que contradiguin a la jornada setmanal que es determina.
Aquesta mesura no comportarà un reducció substancial de la despesa prevista al Capítol I del
pressupost municipal ni un augment de l'eficàcia o de la qualitat en la prestació de serveis
públics.
Per tant, aquesta mesura desenvolupada per l'executiu central per tal reduir la despesa de les
administracions públiques, no contribueix a l'acompliment del mandat constitucional d'estabilitat
pressupostària si més no pel que respecte al nostre ajuntament i, a més no respon a un estudi
exhaustiu, discriminatori i diferenciador entre els diferents serveis públics que, en l'exercici de
les seves competències, presten les corporacions locals a la ciutadania.
Cal doncs pensar que l'augment de la jornada ordinària no suposarà organitzativament cap
benefici pels veïns de Manresa i sí una major dificultat dels nostres treballadors i treballadores
públics per la conciliació de la vida laboral i personal i, per tant un empitjorament deis drets
socials i laborals que l'exercici de l'acció sindical i de la responsabilitat pública han permès assolir
i que confiem que puguin ser estesos també a l'àmbit privat.
El Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de
foment de la competitivitat, estableix al seu article 2, que el personal del Sector públic veurà reduïda
les seves retribucions en les quanties que els hi correspongui percebre al mes de desembre com a
conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, incloent-hi tots els conceptes retributius.
Aquesta mesura afecta tot el personal de l'ajuntament de Manresa, ja que l'única excepció prevista
es per qui cobri un brut mensual inferior a 962 €. Aquesta normativa te caràcter bàsic i modifica
l'Estatut deis treballadors i l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

El destí previst per l'estalvi que provocarà la supressió de la paga de Nadal serà, segons el
propi Decret, les aportacions a plans de pensions o contractes d'assegurança col·lectius que
incloguin la contingència de jubilació, destí previst enormement contradictori amb la prohibició
de realitzar aportacions a plans de pensions prevista a la Llei de Pressupostos del 2012 i que
comporta un salari diferit fins al seu desenvolupament reglamentari, provocant un augment de
la liquiditat i del volum de negoci bancari i un reconeixement implícit de la insuficiència gestora
deis responsables polítics del govern central per fer front a les pensions de jubilació futures
mitjançant les cotitzacions a la Seguretat Social.
El Reial Decret-Llei llei 20/2012 es aplicable a totes les administracions. No obstant, altres
administracions com la Comunitat Foral de Navarra han aconseguit minimitzar l'impacte de la
supressió de la paga de desembre sobre la capacitat adquisitiva deis treballadors del Sector
Públic i sobre la disminució del consum que provocarà, avançant la extra del mes de juny del
2013 al gener i la prevista pel desembre al juny. Això ha estat possible gràcies al lliure exercici
de la competència exclusiva que, en matèria de règim d'empleats públics, té reconeguda al seu
estatuí d'autonomia i tots els municipis d'aquesta comunitat foral podran decidir aplicar-la. Per
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tant, la capacitat de decidir sobre aspectes tant aparentment superflus, com les dates
adequades per fer efectives les dues pagues extres, pot donar solucions imaginatives per fer
front a les ingerències indiscriminades de l'Estat Central en el lliure exercici de la potestat
autoorganitzativa deis ens locals. Altres administracions com l'ajuntament d'Alacant
s'adhereixen a la interpretació feta per la Comissió de Coordinació del Treball Públic que
assegura que com a mínim s'ha de fer efectiva la part de la paga extra acumulada fins el 14 de
juliol de 2012, dia anterior a l'entrada en vigor de Real Decret-Llei.
Si l'actual marc normatiu autonòmic de Catalunya no permet abordar una solució semblant,
caldria modificar el marc competencial i exigir l'acció política parlamentaria de promoció de les
modificacions normatives necessàries per fer possible una acció de govern autonòmic coherent
amb els principis i valors que inspiren el model de relacions laborals de l'Ajuntament de
Manresa.
Manifestem també el nostre total desacord amb la resta de les mesures laborals que han tingut
cabuda al Reial Decret-Llei 20/2012 i que ens obliguen a suspendre l'aplicació de gran part del
contingut deis convenis i acords als que en el passat s'ha arribat amb els representants deis
treballadors i treballadores.
La limitació deis crèdits sindicals, la dràstica reducció deis dies d'assumptes propis i dels dies
de vacances o la limitació en la capacitat de decisió sobre el complement de les retribucions en
el cas d'incapacitats temporals per contingències comuns entre d'altres, son mesures que
limiten enormement la capacitat de negociació sobre les condicions de treball i suposen el
desballestament d'un model de relacions laborals basat en el respecte omnímode per
l'eficiència en la prestació deis serveis públics municipals.
I per tot allò exposat proposem els següents acords:
1. Rebutgem la decisió del govern del Partit Popular i demanem a la Servei de Recursos
Humans i als serveis tècnics de l'Ajuntament que, dins de l'actual marc normatiu i amb
total respecte amb la legalitat vigent busquin les formules, arribant als pactes
necessaris, amb els representants locals dels treballadors i les treballadores, per
minimitzar l'impacte sobre la capacitat adquisitiva deis treballadors i treballadores de
les mesures dictades pel govern central abans referides.
2. Demanem a l'equip de govern que, en relació amb l’aplicació de la jornada de 37,5
hores setmanals, insti el Servei de Recursos humans, la Secretaria i la Intervenció que,
dins de l’actual marc normatiu i amb total respecte amb la legalitat vigent, facilitin
l’aplicació que resulti menys lesiva per a la conciliació de la vida personal, familiar i
laboral dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament. En un termini màxim de tres
mesos, l’equip de govern donarà a conèixer les condicions a què hagin arribat els
serveis esmentats.
3. Demanar ais serveis tècnics de la Diputació de Barcelona i de la Federació de
Municipis de Catalunya, que estudiïn en clau municipal la possibilitat de dur a terme la
mateixa solució que la Comunitat Foral de Navarra o que l'Ajuntament d'Alacant, i
altres.
4. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que iniciï els tràmits legislatius
necessaris per evitar les ingerències del Govern Central i les seves mateixes en
l'exercici de la potestat d'autoorganització municipal.
5. Donar suport a totes les iniciatives legislatives i populars que es manifestin en el sentit
estricte dels acords abans esmentats.
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6. Instar l’equip de govern que, en qualsevol cas, es comprometi a revertir les mesures
obligades per les disposicions legals esmentades quan aquestes esgotin la seva
vigència.
7. Traslladar aquest acord als treballadors i treballadores d'aquest Ajuntament, a la
Diputació de Barcelona, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació de
Municipis de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l'Estat.”

7.1

Proposició dels Grups Municipals d’ERC i de CUP en suport a la
plataforma “Prou atacs a l’estelada”.

El secretari presenta la proposició dels Grups Municipals d’ERC i de la CUP, de 9
d’octubre de 2012, que es transcriu a continuació:
“Atès que l’estelada té més de cent anys d’història i que des de la fi de la dictadura no
és un símbol prohibit ni il·legal, sinó que representa aspiracions polítiques legítimes
vinculades a la dignitat i la llibertat dels Països Catalans.
Atès que és del tot inadmissible que la seva entrada als estadis esportius o altres tipus
d’esdeveniments pugui ser coartada i que aquest fet atenta contra el més elemental
dret a la llibertat d’expressió i a la pluralitat ideològica.
Atès que durant la final de la copa del Rei de futbol, jugada a Madrid a l’estadi Vicente
Calderón el dia 25 de maig d’enguany, es van produir maltractaments per part de les
forces d’ordre públic a aficionats del FC Barcelona pel sol fet de portar una estelada.
Especialment greu va ser l’agressió que va patir el manresà Jordi M, que va ser
colpejat i maltractat al mateix estadi, i detingut a continuació.
Atès que posteriorment, aquests aficionats han estat denunciats per via administrativa
amb multes que van dels 3000 als 6000 euros i, en el cas del Jordi M, també ha estat
denunciat per via penal.
Proposa
Que el Ple de l’Ajuntament de Manresa s’adhereixi formalment a la Plataforma “Prou
atacs a l’estelada” així com a les possibles accions jurídiques que s'emprenguin contra
els responsables del tractament il·lícit i discriminatori contra qualsevol ciutadà que
vulgui mostrar mitjançant l’estelada o qualsevol altre símbol polític de caràcter
democràtic el seus anhels o reivindicacions.”

El secretari presenta una esmena d’addició que el Grup Municipal del PSC presenta a
la proposició 7.1, de 17 d’octubre de 2012, que es transcriu a continuació:
“1. Esmena d'addició a l’enunciat de la moció:
Moció d'ERC i CUP de donar suport a la plataforma “Prou atacs a l'estelada” i el
rebuig a l'atac d'altres símbols polítics de caràcter democràtic
2. Afegir un atès:
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Atès que en determinats moments de la nostra història democràtica s'han
produït atacs a símbols polítics de caràcter democràtic i divers, faltant a la
llibertat d'expressió.”

El senyor Pere Culell, President del Grup Municipal d’ERC, manifesta que aquesta
moció conjunta neix arran de la persecució que s’ha instaurat amb l’estelada, una
bandera que no és violenta, que té molts anys d’història, que han adoptat des del partit
d’en Macià fins el PSAN amb variacions i que en aquests moments que és central en
la política catalana, en què els ciutadans cada cop més es troben amb més ganes de
decidir que els deixin votar democràticament i que es pot veure penjada a la façana de
l’Ajuntament i a molts balcons de la ciutat com en pocs 11 de setembre s’havia vist.
En aquests moments, com havia passat fa molts anys amb la llengua o la
quadribarrada, portar l’estelada pot suposar la prohibició d’entrar en un camp
d’esports, que et colpegin, que et detinguin, que et denunciïn per la via administrativa o
penal.
El motiu d’aquesta moció és denunciar aquesta situació que creu que seguirà en
augment i la proposta que els Grups Municipals de la CUP i d’ERC fan és perquè
l’Ajuntament s’adhereixi a la plataforma “Prou atacs a l’estelada”, on hi ha diverses
personalitats de diversos partits, des de Convergència, la CUP, ERC i d’altres, i per
lluitar contra el tracte discriminatori contra els ciutadans que cada cop més la poden
exposar lliurement com d’altres fan amb altres banderes identitàries.

El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, manifesta que el seu grup
presenta aquesta moció bàsicament per dues raons.
D’una banda, perquè la persona que va ser agredida en un estadi de futbol de Madrid
per portar una estelada és un veí de Manresa, motiu pel qual consideren que
l’Ajuntament de Manresa s’havia de pronunciar de manera pública i solemne.
De l’altra, en el procés accelerat cap a la independència, també provoca una reacció
de rebuig des de certs sectors de l’estat espanyol i una certa actitud agressiva contra
les persones que públicament es manifesten a favor de la independència.
Diu que és bo que en prevenció de fets com aquests cal pronunciar-se i que es digui
clarament que no s’acceptaran atacs contra persones pel sol fet de ser
independentistes, i que l’Ajuntament de Manresa es pronunciï públicament, que
s’adhereixi a aquesta Plataforma i que es mostri partidari i se sumi a les accions
judicials que pugui emprendre aquest veí de Manresa en defensa dels seus drets i de
les acusacions que s’han emès contra ell.
Diu que en relació amb l’esmena presentada pel Grup Municipal del PSC, en què
proposaria afegir-hi un atès que diria: “Atès que en determinats moments de la nostra
história democràtica s’han produït atacs a símbols polítics de caràcter democràtic i
divers, faltant a la llibertat d’expressió.”, i que també en els acords hi hauria un afegit
que diria: “...i el rebuig a l’atac d’altres símbols polítics de caràcter democràtic...”, el
GMCUP s’abstindrà, sense ànim d’entrar en un debat filosòfic, sinó que l’important són
les persones que porten símbols, no els símbols en sí.
Tan lícit és mostrar un símbol com destruir-lo públicament per mostrar-ne un rebuig, i
que es destrueixi un símbol els pot desagradar, com pot desagradar un determinat
article del diari, una opinió, etc, fins i tot pot indignar, però això no vol dir que es tingui
el dret a impedir que algú emeti aquesta opinió, per tant, des del punt de vista del
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GMCUP l’important són les persones que puguin emetre lliurement opinions, i una
manera de mostrar una opinió és portant un símbol, o destruint-lo, també és una
manera de mostrar una opinió, que pot agradar o no, però que també és respectable.
Per tant, aquest èmfasi que posa el Grup Socialista en els símbols i no en les
persones, no el comparteixen i com que tampoc hi ha cap interès en crear un conflicte
on no hi era, el GMCUP s’abstindrà, i sí que demana que els grups municipals votin
favorablement la moció.
La senyora Sònia Díaz, Portaveu del Grup Municipal PSC, manifesta que l’esmena
que presenten és perquè entenen el que exposen els Grups que han presentat la
moció, però el seu grup va més enllà, que uns fets concrets.
Apel.lant a la responsabilitat com a regidors que són, es poden sentir o no identificats
amb altres símbols, però el que no es pot fer mai és dir, o no dir, que tothom ha de
respectar els de qualsevol altra persona.
El GMPSC troba incoherent que s’abstinguin de votar la seva esmena quan el GMPSC
ha utilitzat els mateixos termes que el GMCUP i el GMERC utilitzen en la proposta.
El GMPSC ha trobat a faltar que en el títol i en els atesos digui el mateix que la
proposta, només l’han complementat amb l’esmena, i que ara el senyor Majó digui que
s’abstenen, quan en la proposta es diu “qualsevol altra símbol polític...”, no persones,
el GMPSC ha agafat això mateix, li ha posat el títol, perquè entén que cap símbol
democràtic pot ser ultratjat, ni l’estelada ni qualsevol altra, i la responsabilitat, sigui del
color que sigui, creu que cal apel.lar a aquesta responsabilitat, sempre i quan sigui un
símbol que no ataqui els drets fonamentals de les persones, etc.
El GMPSC demana el vot favorable a l’esmena per entendre que no contradiu el
caràcter o la intenció de la moció proposada.

El senyor Xavier Javaloyes, President del Grup Municipal del PP, manifesta que el
seu grup entén que calia introduir l’esmena que presenta el GMPSC, perquè no fos
només una proposta sectària que presenten ERC i la CUP, i quan diu sectària es
refereix que només és d’un sector, feia falta l’altre sector, perquè és evident que
tothom s’ha sentit agredit, dins els seus símbols i no símbols, ha anat més enllà de
l’agressió en moltes ocasions i tots tindrien oportunitat d’explicar moltes experiències.
Els grups proponents expliquen la del 25 de maig però recentment tothom té la visió
del 12 d’octubre passat a la Plaça Urquinaona de Barcelona.
Per aquesta raó el GMPP votarà a favor de l’esmena del Partit Socialista a la proposta.
El senyor Antoni Llobet, Portaveu del Grup Municipal de CiU, manifesta que el seu
grup està d’acord amb el text de la proposició que presenten els Grups Municipals
d’ERC i de la CUP, i també amb el text de l’esmena d’addició del Partit Socialista,
esmena que no substitueix res del que diu la proposició sinó que afegeix, amb la qual
cosa el GMCiU votarà favorablement l’esmena, que si decaigués, estarien d’acord amb
la proposició.
Diu que com ha manifestat el senyor Majó, pel que fa a l’agressió que va patir un
manresà, creu que és bo que l’Ajuntament de Manresa es posicioni donant suport a
aquesta plataforma, que està en contra d’aquesta actuació puntual i de qualsevol altra
que afecti el símbol de l’estelada, però molt particularment la del conciutadà de
Manresa i perquè és bo que hi hagi una barreja de partits diferents dels que
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normalment fan les votacions quan en els darrers plens han presentat mocions
independentistes o no.
És bo que quedi clar que aquesta proposició no és una proposició a favor de la
independència o en contra, sinó perquè hi hagi respecte per a tots els símbols, i
concretament, i creu que és un punt a favor, ja que a la façana de l’Ajuntament hi és
penjada l’estelada. Creu que el conjunt de l’argumentació és bo i que s’incloguin els
textos tant de la proposta inicial com de l’esmena.
El senyor Adam Majó, del Grup Municipal de la CUP, intervé per fer uns aclariments
en el sentit que en la proposta es diu: “... tractament il.lícit i discriminatori contra
qualsevol ciutadà...”. La proposició del GMERC i la CUP parla dels ciutadans, no dels
símbols, en referència al que s’ha dit per part d’un representant.
Pel que fa a l’aspecte del sectarisme, diu que en la proposició es diu: “...que vulgui
mostrar mitjançant l’estelada o qualsevol altre símbol polític de caràcter democràtic els
seus anhels o reivindicacions.”, per tant, no n’hi ha.
L’alcalde sotmet l’esmena del GMPSC a votació i el Ple l’aprova per 17 vots afirmatius
(11 GMCiU, 3 GMPSC i 3 GMPP), i 5 abstencions (3 GMERC, i 2 GMCUP), i 1
abstenció legal del senyor Albert Pericas, per trobar-se absent de la sala en el moment
de la votació (article 100.1 del ROF) i, per tant, es declara acordat:
“Moció dels grups municipals d’ERC i de la CUP de l’Ajuntament de Manresa en
suport a la plataforma “Prou atacs a l’estelada” i el rebuig a l’atac d’altres
símbols polítics de caràcter democràtic.
Atès que l’estelada té més de cent anys d’història i que des de la fi de la dictadura no
és un símbol prohibit ni il·legal, sinó que representa aspiracions polítiques legítimes
vinculades a la dignitat i la llibertat dels Països Catalans.
Atès que és del tot inadmissible que la seva entrada als estadis esportius o altres tipus
d’esdeveniments pugui ser coartada i que aquest fet atenta contra el més elemental
dret a la llibertat d’expressió i a la pluralitat ideològica.
Atès que durant la final de la copa del Rei de futbol, jugada a Madrid a l’estadi Vicente
Calderón el dia 25 de maig d’enguany, es van produir maltractaments per part de les
forces d’ordre públic a aficionats del FC Barcelona pel sol fet de portar una estelada.
Especialment greu va ser l’agressió que va patir el manresà Jordi M, que va ser
colpejat i maltractat al mateix estadi, i detingut a continuació.
Atès que posteriorment, aquests aficionats han estat denunciats per via administrativa
amb multes que van dels 3000 als 6000 euros i, en el cas del Jordi M, també ha estat
denunciat per via penal.
Atès que en determinats moments de la nostra història democràtica s’han produït
atacs a símbols de caràcter democràtic i divers, faltant a la llibertat d’expressió.
Proposa
Que el Ple de l’Ajuntament de Manresa s’adhereixi formalment a la Plataforma “Prou
atacs a l’estelada” així com a les possibles accions jurídiques que s'emprenguin contra
els responsables del tractament il·lícit i discriminatori contra qualsevol ciutadà que
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vulgui mostrar mitjançant l’estelada o qualsevol altre símbol polític de caràcter
democràtic el seus anhels o reivindicacions.”
7.3

Proposició del Grup Municipal de la CUP per fer un manteniment dels
parcs i jardins, en què no sigui necessària la utilització d’herbicides
tòxics com el Glifosat.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 14 d’octubre de
2012, que es transcriu a continuació:
“El Grup Municipal de la CUP trasllada al Ple de l’Ajuntament de Manresa la
campanya de “Som lo que sembrem” d’alerta del risc d’ús de l’herbicida Glifosat i les
conseqüències sobre la salut de les persones i el medi ambient.
El Glifosat és un herbicida utilitzat en la producció agrícola d’aliments. Per exemple,
als EUA, al Brasil i a l’Argentina s’utilitza massivament en cultius transgènics de soja
resistent al Glifosat de la multinacional Monsanto. Aquests cultius després són
exportats a Europa, també a Catalunya, per fer pinsos per a l’alimentació de bestiar.
El Glifosat, en diverses presentacions comercials, s’utilitza també en agricultura
convencional com a herbicida inespecífic, i també en jardineria en espais urbans.
També es pot trobar a la venda al públic per a ús particular.
El Glifosat figura inscrit en el registre de productes fitosanitaris del “Ministerio de
Agricultura”.
Recentment hi ha evidències provades científicament d’alteracions greus de la salut en
la població exposada a l’herbicida Glifosat, d’alteracions dels ecosistemes i de
contaminació ambiental d’aigua, sòl i aire.
Davant les noves evidències de la perillositat del Glifosat, ara cal aplicar el principi de
precaució per prevenir danys i protegir la salut dels ciutadans, sobretot dels més
sensibles (nens petits i dones embarassades).
Tot i la legalitat de l’ús del Glifosat, per davant de tot l’Ajuntament té la responsabilitat i
compromís de promoure i protegir la salut dels nostres ciutadans, i per això cal aplicar
mesures preventives.
És per tots aquests motius el que el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular
proposa al Ple de l’Ajuntament de Manresa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- L’Ajuntament de Manresa retirarà de manera preventiva i immediata el
Glifosat com a herbicida en espais urbans freqüentats per població sensible a la seva
exposició, i substituirà aquesta pràctica per mitjans mecànics per desherbar o per
qualsevol altra tècnica compatible amb la salut dels ciutadans i del medi ambient.
Segon.- L’Ajuntament de Manresa substituirà l’aplicació del Glifosat en àrees no
freqüentades per la població en el termini d’un any, experimentant en aquest temps les
millors pràctiques alternatives respectuoses, sostenibles i sense risc.
Tercer.- L’Ajuntament de Manresa s’adreçarà al MOPU i a RENFE per demanar
informació de l’aplicació de Glifosat en el terme municipal de Manresa i sol·licitar que,
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com a mesura preventiva de protecció de la salut, no s’apliqui aquest herbicida en el
desherbat de vores de les carreteres de la seva competència i de les vies de
ferrocarril.
Quart.- L’Ajuntament de Manresa continuarà explorant alternatives per minimitzar
l’impacte sobre la salut de les persones i la contaminació ambiental, i es proposa
l’objectiu de substituir els plaguicides de síntesi que s’utilitzen actualment per
tècniques de lluita biològica respectuoses amb el medi.
Cinquè.- L’Ajuntament de Manresa adopta el compromís d’informar, sensibilitzar i
educar a la població dels avantatges de la lluita biològica respectuosa amb la salut de
les persones i el medi ambient.
Sisè.- L’Ajuntament de Manresa traslladarà els presents acords al Ministeri espanyol
d’obres públiques, a la direcció de RENFE, a “Som lo que sembrem” i a les entitats de
la ciutat mitjançant els consells de participació.”

El secretari presenta una esmena que el Grup Municipal d’ERC presenta a la
proposició 7.3, de 18 d’octubre de 2012, que es transcriu a continuació:
“
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El senyor Adam Majó, President del Grup Municipal de la CUP, manifesta que
aquesta és una proposta que els van fer arribar des de “Som lo que sembrem”.
És un crit d’atenció sobre un producte àmpliament utilitzat no solament a Manresa sinó
a la majoria d’ajuntaments i l’administració pública, en finques privades agrícoles o en
la jardineria, del producte anomenat “Glifosat” que segons determinats estudis apunten
que podria ser nociu.
El GMCUP planteja que es deixi d’utilitzar, però ha trobat a faltar una esmena per part
de l’equip de govern que digués: “potser no podrem deixar d’utilitzar-lo d’un dia per
l’altre però ens comprometem a utilitzar-lo progressivament menys, o a tenir més cura
a l’hora d’utilitzar-lo i no utilitzar-lo en llocs on hi puguin entrar en contacte persones,
nens o gent gran”, és a dir, un plus de bona voluntat per part de l’equip de govern per
introduir part del que el GMCUP proposava.
Algú pot dir que no està demostrat que aquest producte sigui tòxic, però tampoc
estava demostrat que la uralita fos tòxica, o que el DDT ho fos també i quan es va
demostrar ja era massa tard.
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El GMCUP considera que el principi de precaució és important i per aquests motius
presenten aquesta proposta i pensa que si l’equip de govern no ha presentat cap
esmena és que hi està d’acord, però es temen que no i lamenten la falta d’una esmena
de substitució.

L’alcalde dóna la paraula al portaveu del GMERC perquè defensi l’esmena
presentada a la proposició.
El senyor Joan Vinyes, Portaveu del Grup Municipal d’ERC, manifesta que
l’esmena del seu grup és molt puntual i que bàsicament estan d’acord amb la proposta
del GMCUP.
En els últims anys hi ha hagut algun informe que cada vegada ha estat més reiteratiu
quant a la gravetat d’aquest producte i el que el GMERC planteja, més enllà de quina
sigui la decisió final, que no creu que hagin de ser ells qui l’hagin de prendre, és que
confien plenament en l’equip de jardineria de l’Ajuntament.
Per al GMERC hi ha un aspecte important que és que si l’Ajuntament de Manresa està
adherit a l’EMAS, que seria una ISO mediambiental i per tant hi ha el compromís que
en qualsevol actuació s’haurà de fer sempre de la manera més sostenible i millor,
entenen que aquest compromís hi ha de ser i agafant el fil del que exposava el
representant del GMCUP siguin els tècnics de jardineria de l’Ajuntament que, seguint
les instruccions d’aquesta ISO mediambiental facin l’estudi pertinent i prenguin la
solució més idònia al respecte.
La senyora Ma. Jesús Pérez, del Grup Municipal del PSC, manifesta que cada
vegada més a la nostra societat s’ha imposat el concepte de respecte ecológic i és
dins d’aquesta tònica que el GMPSC se suma també a la campanya “Som lo que
sembrem”, rebutjant la utilització d’herbicides tòxics en general i del Glifosat en
particular.
Diu que aquest és un herbicida d’ampli espectre que s’utilitza per a l’eliminació
d’herbes dolentes i que es comercialitza amb molts noms diferents, però sobretot amb
el de Roundup.
Són molts els seus efectes nocius, i estan bastant comprovats, sobretot per a les
persones i per a l’ecosistema perquè és persistent a la terra, pot ser dispersat pel vent
i per a l’ésser humà produeix irritacions oculars, congestió pulmonar, crema la pell,
segons els advertiments que es fan en els productes que el contenen, a més d’altres
alteracions greus típiques dels productes amb pesticides.
El GMPSC considera que els vorals de les carreteres i vies de ferrocarril, així com els
horts i jardins particulars no necessiten aquest tipus d’herbicida. Tampoc es coneix cap
herbicida ecològic i els mètodes mecànics tampoc serien del tot ecològics ja que farien
servir l’electricitat o els combustibles fòssils. Els més adients són els mètodes biològics
com la palla seca, les fulles, és a dir, els encoixinats, tot menys contaminar la terra.
Diu que a Manresa l’ajuntament ja va implantar l’any 2006 un sistema de gestió
ambiental que garanteix el compliment dels requisits del Reglament EMAS, amb el
qual hi estan d’acord, però afegeix que productes com el Glifosat, encara que són
nocius, estan legalitzats, i que els fabricants els posin com la panacea, cal fer palès
que tot té una escala de matisos i que cadascú tria on es vol col.locar.
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La nostra manera de viure contamina, tot contamina més o menys i l’important és el
concepte de desenvolupament sostenible, aprofitar els avantatges de què es disposa i
intentar contaminar el menys possible i, sobretot, fer tot el possible perquè els que ens
succeeixin també puguin viure bé. Som el que sembrem però sobretot som el que fem.
El GMPSC s’adhereix a l’esmena presentada pel GMERC.
El senyor Jordi Serracanta, del Grup Municipal de CiU, manifesta que el que primer
caldria és posar de manifest el compromís mediambiental de l’equip de govern. Per
aquesta raó l’Ajuntament de Manresa disposa de la certificació EMAS, que avui en dia
encara existeix i s’hi està treballant, i vol generar seguretat jurídica i legal, perquè de
vegades sembla que no s’estigui aplicant allò que realment convé i no és aquest el
cas.
L’equip de govern és conscient que el Glifosat és un producte a tenir molt en compte i
des de la Secció de Parcs i Jardins s’utilitza poques vegades i les mínimes
indispensables o possibles.
La ciutat disposa de 9.000 escocells i en alguns casos s’aplica i en d’altres s’intenta no
aplicar-lo com en el cas del centre de la ciutat o en zones concorregudes per les
persones.
Des de la Secció de Parcs i Jardins, amb aquest compromís mediambiental i sobretot
de la sostenibilitat, d’explorar alternatives per minimitzar l’impacte sobre la salut, s’han
fet diverses accions, que potser no s’han explicat prou bé o no han arribat a tothom,
però en farà una breu explicació.
Una d’elles va ser una experiència pilot de lluita biològica en el sector Concòrdia, que
és una de les possibilitats que permet en aquest moment el desenvolupament tècnic i
científic de poder experimentar a les ciutats per tal de no utilitzar, en aquest cas,
productes fitosanitaris. Es va provar i ha estat positiva i és una manera molt sostenible
de fer un tractament a l’arbrat de la ciutat. Aquest tractament, que és car, es va poder
assumir gràcies a una millora del propi contracte de la concessionària i s’ha pogut
posar a prova a Manresa de forma satisfactòria.
Per altra banda, amb criteris de sostenibilitat i buscant alternatives, des de fa tres
mesos s’ha arribat a un acord amb un cabrer que pastura cabres pel costat del Parc
del Cardener. Aquesta és una tècnica molt sostenible ja que les cabres fan la feina que
l’ajuntament hauria de fer amb el Glifosat o el tractament de canya, que és una
espècie invasora que hi ha actualment a la vora del riu. No s’havia fet públic encara
perquè es volia fer un petit rodatge per veure l’efectivitat i que el veïnatge per on passa
ho veiés en positiu i no generés cap problemàtica pel fet de veure un ramat de 250
cabres passant prop de casa.
Pel que fa al punt de buscar alternatives per minimitzar l’impacte sobre la salut diu que
ja s’estan fent i que està en preparació un nou contracte de concessió de parcs i
jardins, i aquests criteris se seguiran explorant i intentant que la concessionària faci
front a aquest tipus de treball que és la línia a seguir.
Pel que fa al comentari del senyor Majó, quan es referia que han trobat a faltar una
esmena per part del GMCiU, diu que si la redacció de la moció fos d’una altra manera
segurament no caldria esperar que algú l’esmeni.
Sobre el tema de la periodicitat, del qual n’ha parlat amb els companys del GMERC,
que s’havia arribat a parlar de dos anys, diu que en una reflexió posterior sobre la qual
no n’han pogut parlar perquè l’esmena ha estat presentada a contrarellotge, diu que
per un criteri de compliment, no es pot arriscar a posar data de caducitat de certs
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productes. En aquests moments i amb els coneixements tècnics de què es disposa,
posar data de caducitat a certs productes és complicat i no creu que ningú pugui dirlos exactament quan. Per tant, parlar del termini d’un o dos anys, el GMCiU no pot
donar suport a l’esmena del GMERC perquè aquest compliment no veuen que el
puguin fer efectiu, per la qual cosa no votarien ni a favor de l’esmena ni de la moció.
L’equip de Govern està d’acord amb aquesta filosofia i hi està treballant, és conscient
que hi ha ciutadans que tenen problemes o malalties de sensibilitat química múltiple,
però en el moment en què es fan aquests tractaments l’ajuntament es posa en
contacte amb aquestes persones que ho han manifestat, per avisar-los del dia i l’hora,
per tal de minimitzar l’impacte i s’ha estat fent des d’un primer moment.
El vot del GMCiU serà desfavorable a l’esmena i a la moció.

L’alcalde sotmet l’esmena a votació i el Ple la rebutja per 8 vots afirmatius (3 GMPSC,
3 GMERC i 2 GMCUP), 11 vots negatius (11 GMCiU) i 4 abstencions (3 GMPP i
1GMPxC).
L’alcalde sotmet la proposició a votació i el Ple la rebutja per 8 vots afirmatius (3
GMPSC, 3 GMERC i 2 GMCUP), 11 vots negatius (11 GMCiU) i 4 abstencions (3
GMPP i 1GMPxC).
7.4

Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor de la llibertat dels
empresonats pel cas Bateragune.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 15 d’octubre de
2012, que es transcriu a continuació:
“-Atès que en els darrers temps el País Basc ha sofert una sèrie de canvis molt
profunds, i que el poble basc ha demostrat la voluntat de construir un futur en llibertat,
aprofundint en les vies polítiques i democràtiques tot deixant enrere el cicle armat que
ha durat dècades.
-Atès que els cinc empresonats pel cas Bateragune que encara avui romanen a la
presó han participat directament en la posada en marxa d'aquest nou escenari polític, i
que l'objectiu de les seves activitats ha estat sempre el de reivindicar que la
construcció d'aquest escenari s'ha de fer mitjançant el desenvolupament de la
democràcia i de la pau, i mitjançant el respecte a la voluntat ciutadana.
-Atès que la detenció i l'empresonament d'aquestes cinc persones s'ha produït,
precisament, per la seva voluntat de dur a terme el canvi de cicle que s'ha esmentat
anteriorment.
-Atès que ni la majoria de les ciutadanes i ciutadans del País Basc, ni la comunitat
internacional, no entenen ni comparteixen la decisió de mantenir empresonats els cinc
encausats del cas Bateragune.

Proposem:
-Que aquest ajuntament exigeixi l'anulació de la resolució adoptada per l'Audiència
Nacional, i per tant sol·liciti l'alliberament d'Arnaldo Otegi, Rafael Díaz, Miren Zabaleta,
Arkaitz Rodríguez i Sonia Jacinto.”
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El senyor Jordi Masdeu, Portaveu del Grup Municipal de la CUP, manifesta que
l’objectiu d’aquesta moció és demanar la llibertat de les persones que estan
empresonades pel cas Bateragune: Arnaldo Otegi, Rafael Díaz, Miren Zabaleta,
Arkaitz Rodríguez i Sònia Jacinto, per intentar trobar una solució negociada al conflicte
d’Euskadi, cinc persones que estan a la presó per defensar un procés democràtic.
Aquesta decisió a Euskadi no l’entén ningú, a la comunitat internacional ho entén molt
poca gent i creuen que és important que l’Ajuntament de Manresa s’hi manifesti en
contra.
El GMCUP podria haver presentat aquesta moció abans però creuen que ara és un
bon moment perquè hi ha eleccions a Euskadi i perquè aquestes persones, que han
contribuït moltíssim a construir l’escenari actual a Euskadi, escenari que, com en el
cas dels Països Catalans, apunta decididament cap a un procés d’alliberament.
De la mateixa manera que en el cas català a ningú se li escapa que el catalitzador
d’una sèrie de demandes i de neguits socials i nacionals va ser la manifestació
d’aquest 11 de Setembre, en el cas d’Euskadi és obvi que el catalitzador d’unes
dinàmiques molt similars va ser la renúncia d’ETA a la lluita armada, procés que van
iniciar, entre d’altres, i molt especialment aquestes cinc persones.
El fet que ara es presenti aquesta moció és perquè al parer del GMCUP la llei que
s’aplica en aquest cas és la mateixa que es podria aplicar a Catalunya i és un fet que,
tot i que no té lloc aquí, com que podria passar el mateix, el GMCUP creu que és un
motiu més que suficient per presentar-la.
Demana el vot favorable a la proposició.
El senyor Pere Culell, del Grup Municipal d’ERC, manifesta que el seu grup donarà
suport a la moció del GMCUP per entendre que aquesta colla de lluitadors són presos
polítics i que és inadmissible que segueixin empresonats quan justament havien
intentat fer un pas inequívoc de deixar la via armada, que és evident que no era la
solució, sinó que era una part del problema, i hi donaran suport per considerar que en
aquests moments i en aquest estat de dret que és el regne d’Espanya a vegades es
confonen massa el que són els diversos poders que hi ha.

L’alcalde sotmet la proposició a votació i el Ple la rebutja per 5 vots afirmatius (3
GMERC i 2 GMCUP), 7 vots negatius (3 GMPSC, 3 GMPP i 1 GMPxC), i 11
abstencions (11 GMCiU).

7.5

Proposició del Grup Municipal de PxC per sol·licitar la creació d’un
Registre de maltractadors d’animals.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de PxC, de 13 d’octubre de
2012, que es transcriu a continuació:
“Vist que el nostre país és un dels més laxos quant a legislació de protecció d'animals i
els maltractadors gaudeixen de certa impunitat i la sensibilitat institucional és
mediocre.
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Vist que l'article 337 del Codi penal no preveu la retirada de la possessió de l'animal
maltractat o la prohibició de tinença d'animals, i tan sols s'estableix la inhabilitació d'un
a tres anys per a l'exercici de professió, ofici o comerç que tingui relació amb animals,
sent les penes per aquest tipus d'acció insuficients.
Considerant que la presa de consciència de la problemàtica és de vital importància per
realitzar una política de protecció d'animals, entenem que és necessari dur a terme
una sèrie de mesures per garantir la integritat dels mateixos.
Considerant que la violència cap als animals segons diversos estudis també
constitueix l'avantsala de la crueltat envers els humans.
Vist que hi ha projectes legislatius en diversos estats que plantegen la creació d'un
registre del maltractadors d'animals, amb la intenció de la protecció dels animals i amb
el compromís social per a la rehabilitació dels agressors.
Vist que ja han aparegut algunes propostes de caràcter local com el cas de València,
on l'Ajuntament treballa en un registre d'aquest tipus per evitar que els agressors
puguin adoptar un animal.
Atès que la intenció de crear un registre és evitar que una persona amb antecedents
de maltractament tingui accés a adquirir una nova mascota així com accés a treballs
relacionats amb animals durant un temps estipulat.
Considerant que els animals han de comptar amb una protecció homogènia en la
totalitat del territori, així com ocorre amb les persones,considerem positiva la creació
d'un marc estatal per realitzar una protecció més efectiva dels animals, que no es
redueixi a l'àmbit municipal.
En tot cas considerem que una acció municipal fitada territorialment és un avanç en la
defensa dels drets dels animals.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Plataforma per Catalunya sol·licita
al Ple l'adopció dels següents acords:
Primer.- Que s'estudiï la possibilitat de crear un registre municipal de maltractadors
d'animals.
Segon.- Que s’insti al Govern de la Generalitat perquè procedeixi a la modificació de
la normativa existent en matèria de protecció d’animals a fi i efecte de procedir a la
creació d’un registre de maltractadors d’animals.
Tercer.- Que s’insti al Govern de l’estat perquè procedeixi, en el mateix sentit que
l’anterior a la modificació de la normativa existent en matèria de protecció d’animals
Quart.- Que es traslladin aquests acords a totes les associacions que treballen per la
protecció dels animals a la Comarca del Bages. “
El senyor Albert Pericas, Portaveu del Grup Municipal de PxC, manifesta que la
proposta que presenta el seu grup és la de crear un registre de maltractadors
d’animals, previ estudi de compatibilitat perquè s’ha de modificar tota la normativa
existent en matèria de protecció dels animals.
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Atès que el codi penal no preveu ni la retirada de la possessió de l’animal maltractat, ni
la prohibició de tinença d’animals per part del maltractador, i només preveu una
inhabilitació de tres anys per a l’exercici de la professió, ofici o de comerç d’animals, el
GMPxC creu que aquest registre és necessari i que cal conscienciar la ciutadania que
els animals generalment són animals de companyia, i no són per desfogar les
frustracions personals o el seu abandonament quan aquest ha crescut.
Demana el vot favorable a la moció.

L’alcalde sotmet la proposició a votació i el Ple la rebutja per 1 vot afirmatiu (1
GMPxC), 11 vots negatius (11 GMCiU) i 11 abstencions (3 GMPSC, 3 GMERC, 3
GMPP i 2 GMCUP).
7.6

Proposició del Grup Municipal del PSC en relació al material escolar.

El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PSC, de 15 d’octubre de
2012, que es transcriu a continuació:
“L’Educació és molt més que una política pública encaminada a la capacitació
personal de les diverses generacions, és també una política que impulsa la igualtat
d’oportunitats i la competitivitat d’una economia moderna. I, com a síntesi, de tot la
política educativa es presenta com a imprescindible, no només per a la sortida de la
crisi, sinó perquè aquesta sortida sigui justa, i, àdhuc, per evitar o pal·liar els efectes
de les crisi futures.
Conscient de tot això, estem assistint amb consternació a les profundes retallades
pressupostàries que la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya està
dirigint sobre l’educació: massificació d’aules, eliminació de programes de reforç,
supressió de beques, acomiadament de professorat, supressió de serveis de transport
i menjador escolar, etc...
En el marc de les retallades en matèria educativa són especialment rellevants les
decisions que afecten el material escolar: supressió de programes de gratuïtat de
llibres de text, eliminació de programes de beques i ajuts de compra del material
escolar bàsic, a més d’un espectacular increment de l’IVA del 4% al 21% a l’inici del
curs escolar. Decisions, totes elles, que poden arribar a impedir i que, en tot cas
dificulten, l’accés al material escolar bàsic en l’educació obligatòria a moltíssimes
famílies que, en l’actual context sòcio.econòmic, estan passant situacions d’extrema
dificultat.
Aquesta pujada de 17 punts de l’IVA que afecta al material escolar no només
converteix a Espanya en un dels països de la Unió Europa amb l’IVA més alt per
aquest concepte (les famílies espanyoles pagaran pel material escolar dels seus fills el
doble de l’IVA que una família italiana, el triple que una família alemanya o quatre
vegades més que una família francesa, pel mateix concepte) sinó que demostra que,
per al Govern, el material escolar no és un bé de primera necessitat per a les famílies,
sinó, ben al contrari, un luxe.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista en l’Ajuntament de Manresa, sotmet a votació
la següent MOCIÓ per a ser aprovada:
•

Instar al Govern d’Espanya a anul·lar les pujades del tipus impositiu de l’IVA
previstes en el Real Decreto-ley 20/2012, referides al material escolar.
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•

Instar al Govern de la Generalitat a incloure, en els propers pressupostos, una
partida pressupostària destinada a la creació d’un programa d’ajuts al material
escolar destinat a les famílies amb rendes baixes.”

El secretari presenta una esmena de supressió que el Grup Municipal de CiU presenta
a la proposició 7.6, de 18 d’octubre de 2012, que es transcriu a continuació:

La senyora Sònia Díaz, Portaveu del Grup Municipal del PSC, manifesta que la
proposició que el seu grup presenta és per mostrar el rebuig per l’aplicació de l’IVA
especialment sobre el material escolar.
Quan el govern espanyol ja va aplicar l’augment de l’IVA per pal.liar els efectes de la
crisi, el GMPSC ja va mostrar el seu rebuig perquè considera que és una mesura
clarament injusta ja que afecta per igual a totes les persones sense tenir en compte el
seu nivell de renda, amb la qual cosa s’està aconseguint polaritzar cada cop més la
societat, els rics cada cop són més rics i els pobres més pobres, i deprimint més les
classes mitjanes que en molts anys s’havien anat construint.
El següent punt de reflexió és l’educació vista com una política pública, però per al
PSC sempre ha estat una política d’especial sensibilitat, d’especial interès i en uns
moments de situació de crisi econòmica que vivim l’educació és fonamental i és la que
es veu més greument afectada per les múltiples retallades que s’han anat veient
darrerament, tant des del govern de la Generalitat com des del govern de Madrid.
Pel que fa al material escolar, la moció del GMPSC posa de manifest que s’ha viscut la
supressió dels programes de gratuïtat en els llibres de text i també l’eliminació de
programes de beques i ajuts per la compra de material. Si a més s’hi afegeix que ha
augmentat 17 punts l’IVA, gairebé és com dir que el material escolar és un bé de luxe,
quan és un bé essencial.
Les famílies de Manresa i el Bages, abans de la pujada de l’IVA, ja tenien problemes
reals per poder pagar el material. Si a més a més la família té dos o tres fills, hi ha
material a escoles públiques que valen entre 40, 60 o 80 € i amb l’augment de l’IVA
s’està parlant de quantitats que són significants.
En aquest sentit el GMPSC demana instar el govern espanyol que anul.li la pujada del
tipus impositiu de l’IVA pel que fa al material escolar i instar el govern de la Generalitat
que en els propers pressupostos es destini una partida a la creació d’un Programa
d’ajuts de material escolar per a aquelles famílies que tenen rendes baixes o que estan
en situació d’atur.
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Pel que fa a l’esmena que presenta el GMCiU el GMPSC entén que amplia o
complementa la seva, per la qual cosa hi estan d’acord i demana el vot favorable.
El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU, manifesta que en aquesta
proposició, en to positiu i intentant sumar el que diu la proposta i l’esmena, li agradaria
estendre’s una mica perquè permet parlar de temes educatius i parlar-ne a nivell de
Manresa, ja que considera un dèficit que troben bastant inexplicable en la proposta del
GMPSC. El senyor Irujo també ha parlat de tot el tema que s’haurà d’anar discutint
més endavant en temes socials, d’atenció a les persones que tenen problemes. Per
això creu que caldrà anar-ho contextualitzant.
Diu que a l’hora de parlar de recursos educatius al país i a la ciutat, no surt mai el tema
dels 16 mil milions d’euros que anualment Catalunya aporta al conjunt d’Espanya i que
no tornen i alguna cosa hi tindrà a veure amb aquests temes, i mai des del Grup
Socialista no se’n parla i creu que és important contextualitzar-ho.
Tampoc es diu que en el Govern català anterior en uns anys es va passar d’un deute
públic de 10 mil milions a més de 40 mil, potser consideren que no hi té res a veure,
però també té alguna cosa a veure amb la disponibilitat de recursos.
Creu que és bo que tots acceptin que s’han de contextualitzar les realitats i això sí que
ho demana perquè mai no es fa. Amb el mateix esperit que demanen això el GMCiU,
com bé ha dit la portaveu del Grup Socialista, proposa afegir un tercer acord i
modificar el primer, i en canvi, el segon, que és el que exigeix i que va directament
destinat al govern català no el toquen perquè accepten que el govern ha d’intentar fer
més coses per facilitar l’adquisició de material escolar, atès que vol que no quedi cap
ombra de dubte i que sembli que només es vol collar altres administracions i no el
Govern de Catalunya.
Pel que fa a la modificació que el GMCiU proposa en el primer acord, considera que és
important que es tingui clar que el Govern espanyol tenia uns programes de
transferències econòmiques directes per a programes educatius que anaven a la
Generalitat de Catalunya, que han anat disminuint i eliminant, cosa que vol dir que
aquests recursos o no hi són o si el Govern de Catalunya els ha de destinar als
mateixos conceptes els ha de treure d’algun altre lloc perquè han desaparegut.
Els 56 M€ que el Govern de Zapatero destinava i que eren els que garantien la
gratuïtat del tram de 3 a 6 anys van desaparèixer, i com que a Catalunya a partir de 3
anys es continua tenint clar que l’escolarització ha de ser gairebé obligatòria, no ho és
legalment però gairebé i gratuïta, doncs això la Generalitat ho ha de pagar igualment
sense tenir aquests diners que han de sortir d’un altre lloc.
Els ajuts de 0 a 3 anys, el cofinançament de places, l’acollida a la immigració i
l’increment a l’èxit escolar de formació professional, han quedat tots eliminats, és a dir,
s’està parlant de milions d’euros que anaven destinats a programes educatius
específics que no hi són, però això no vol dir que els ciutadans de Catalunya no
segueixin pagant els seus impostos –aquells 16.000 M€ continuen anant igualment
allà-.
L’esmena que presenta el GMCiU proposa afegir un tercer acord a la proposició, atès
que quan el GMS fa uns tres anys aproximadament governaven a la ciutat, van decidir
que no es tramitessin els ajuts a material escolar i a activitats escolars perquè segur
que hi havia altres necessitats imperioses, etc.
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Ara el GMCiU, d’acord amb la Regidora de Serveis Socials i amb ell mateix, com a
Regidor d’Ensenyament, tornarà a tramitar aquest tipus d’ajuts, tant el material escolar
com les sortides, colònies, etc, ja que consideren que són eines importants i per fer-ho,
com deia el senyor Irujo en el tema de les ordenances, caldrà posar-se d’acord per
veure d’on surten aquests diners.
El GMCiU està d’acord en posar un punt en la proposició que els obligui i això els fa
estar una mica estranys, és a dir, que el GMCiU, que és qui governa ara a la ciutat,
sigui el que hagi d’incorporar a l’esmena un punt d’instar una obligació pel govern
municipal, sembla ser que quan es fan proposicions que afecten directament els
ciutadans de Manresa, ja hauria d’estar inclòs quan un grup polític la presenta.
Està bé que s’insti el Govern espanyol i el de Catalunya, però s’està parlant de coses
que l’Ajuntament de Manresa pot fer perquè té aquestes partides. Quan el text parla
del tema dels ajuts, beques, etc. el darrer pressupost que va fer l’anterior equip de
govern hi va haver un esforç important, 30.000 €, doncs bé, en el 2012 n’hi ha hagut
85.000€, que després es va complementar, d’acord amb tots els grups, amb diners del
Casino.
Diu que aquest curs escolar es començarà a aplicar el tema de la tramitació dels ajuts
per material i activitats escolars. Un municipi té moltes competències, encara que sigui
per suplementar, tot i que no hauria de ser així, i quan el senyor Irujo ha parlat del
tercer objectiu, tot i que no són segurament competència directa municipal s’han de
fer. Efectivament aquestes són complementàries: ajuts de beques i menjador,
complementar altres tipus d’ajuts escolars, el tema de l’ocupació, etc.
Pel que fa al tema de la crisi, creu que és fonamental i que cal estar d’acord, la crisi és
absolutament punyent, com així ho indiquen les dades de l’atur i és bo que es vagi
recordant, és fatal que passi, però cal tenir present que la ciutat té 7.000 persones
aturades, és molt important perquè aquesta xifra els ha de fer actuar, però de vegades
sembla que aquesta xifra hagi caigut del cel.
En l’últim mandat municipal, i el GMPSC ho ha de saber perquè governava a la ciutat, i
no té cap responsabilitat en aquestes xifres perquè són polítiques que s’escapen del
que pot fer un ajuntament, però el 2007 hi havia 2.646 aturats a Manresa i el 2011:
6.804, en el darrer mandat.
El GMCiU té clar que hi ha 7.000 aturats però de vegades sembla que en un any i
escaig que governa a Manresa i dos que ha governat a Catalunya, hagin esdevingut
ara tots els aturats.
Cal ser rigorosos perquè aquesta rigorositat és l’única que els permetrà asseure’s de
veritat i veure què es pot fer i sabent que això no ha començat abans d’ahir. No és
d’ara que cal un pla d’ocupació, és evident i com que ara cal el govern municipal està
disposat a parlar-ne i a fer-ho possible, però no és que calgui ara i això és important
que tots ho assumeixin, perquè els discursos cal intentar que siguin coherents, tant
quan s’és al govern com a l’oposició i saber que la realitat és aquesta tant si es mana
com si no i ja es veurà què passarà en les properes conteses.
El GMCiU creu que calia dir-ho perquè sembla que la realitat és molt dura perquè ara
governen uns senyors que no tenen sensibilitat, i no és així. La realitat és molt dura
des de fa uns quants anys, tots ho saben, independentment de la bona sensibilitat,
perquè no la posa en dubte, de tots els grups polítics d’aquest ajuntament, tant els que
governaven, com els que ara són a l’oposició, com els que governen ara, etc. i això és
important.
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Acaba dient que en l’esmena presentada pel GMCiU és cert que s’elimina un dels
atesos perquè semblava que era una crítica per fer crítica, però sense parlar del tema
del material escolar, un afegit a l’acord primer i afegir un acord tercer per obligar-se
com a govern a fer possibles aquests ajuts individualitzats per a material escolar i
activitats escolars.
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, manifesta que en la
proposició es demana la supressió de l’IVA en el sentit que per culpa que governa el
Partit Popular l’únic que vol aquest govern és recaptar més impostos perquè sí. Creu
que ha quedat prou clar amb les manifestacions del regidor que l’ha precedit en la
paraula, que els fets són els que són i la realitat és la que és i si hi ha necessitat de fer
una recaptació més d’impostos no és perquè a cap govern li agradi.
Al govern del Partit Popular no li agrada en absolut, perquè ja es va dir que no estaven
conformes amb l’increment de l’IVA i que tan aviat com sigui possible s’intentarà
corregir aquesta dada.
Diu que tampoc és cert que la despesa escolar s’hagi apujat un 17%, en qualsevol cas
que es digui que les llibretes o els bolígrafs s’hauran apujat aquest 17% respecte a
l’IVA. La despesa real escolar de què s’està parlant són els llibres i aquests es
mantenen tal com estaven. No és per intentar defugir de l’increment d’un cost
econòmic que tenen totes les famílies, en absolut, però en qualsevol cas no cal
brandar aquí que el problema és que la factura de 500 euros s’incrementarà un 17%,
quan en definitiva són aportacions que normalment a l’escola pública solen fer els
pares a les AMPA o als centres perquè puguin fer ús del material escolar que hagin
d’adquirir, i això sol ser una xifra fixa que no s’ha incrementat un 17% perquè hi hagi
hagut un increment de l’IVA. Una altra cosa és que hagin de fer més mans i mànigues
per poder cobrir el pressupost o potser que no n’hagin de tornar tant al final del cicle
com passa tot sovint.
Afegeix que la proposta l’únic que persegueix és posar en dubte la credibilitat d’un
govern i tot serveix per ensorrar i per carregar-se el que faci falta, abans amb el tema
dels treballadors per un Decret llei, ara perquè hi ha un increment de l’IVA, i és evident
que qualsevol excusa és bona quan en definitiva, el govern actual del Partit Popular no
fa ni un any que està governant i l’únic que està fent és intentar corregir totes aquelles
desgràcies que l’anterior govern van cometre i van comportar que aquest país estigui a
un pas de la ruïna econòmica i que el govern del PP està intentant corregir.
Pel que fa a l’esmena el GMPP entén que quan es parla d’impostos s’intenta
incorporar una altra sèrie d’elements, però afegir a més a més: “...i a fer marxa enrere
de les decisions preses els darrers anys en el sentit d’eliminar i/o disminuir
transferències econòmiques a la Generalitat...”, li sembla bé però creu que s’aprofita
l’avinentesa i s’incorpora tot aquí.
El GMPP hauria preferit que es fes una esmena a la totalitat, deixar l’IVA a part i
centrar-se amb el que ens ocupa, entre d’altres qüestions perquè el GMCiU fa i ha fet
referència, com en aquests darrers anys i continuaran fent-ho legítimament, al dèficit
fiscal de l’any 2009, dels 16.000 milions famosos.
Diu que segons el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, que depèn de la
Generalitat de Catalunya, a través del seu informe sobre finançament autonòmic de
Catalunya, ha dictaminat que l’any 2009 va haver-hi un superàvit per a Catalunya de
4.015 milions.
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La realitat és la que és i en qualsevol cas el GMPP està a favor que es vulgui
recuperar la tramitació dels ajuts individuals, entén que cal treballar en aquesta
dinàmica. Però voler aprofitar qualsevol avinentesa per carregar-se el que sigui, ja
sigui perquè ara hi ha el Partit Popular o perquè després sigui el Partit Socialista o
perquè hi hagi Convergència i Unió al govern de la Generalitat, perquè de pas, és clar,
ens carreguem l’IVA, no li sembla oportú.
Però a més a més el GMPSC demana al govern de la Generalitat un programa d’ajuts
de material escolar que no existia i que quan ells governaven tampoc el van arribar a
fer. A més, quan estaven governant a la ciutat de Manresa van rebutjar en un parell
d’ocasions la creació d’un fons de llibres gratuïts per als centres escolars de Manresa.
Es van activar altres maneres perquè hi hagués el fons de llibres escolars, que s’ha
anat implementant als Instituts i als centres educatius, però els que presenten ara
aquesta moció són els que la van rebutjar quan hi havia vaques grasses i no hi havia
necessitat que hi hagués aquest fons de llibres gratuït. El temps ho demostra i posa a
tothom al seu lloc.
El GMPP votarà en contra.
L’alcalde dóna la paraula al senyor Pericas, del GMPxC, que per error, s’havia saltat.

El senyor Albert Pericas, del Grup Municipal de PxC, intervé per demanar un
aclariment en relació a la intervenció de la regidora senyora Sònia Díaz del GMS,
quan es referia que l’import per fill era d’entre 50€ i 80 €, pregunta si hi entren els
llibres en aquest import, ja que a ell li han costat bastant més.
La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ERC, diu que el seu grup troba
molt idònia aquesta proposició i més després de l’inici del curs escolar que ha afectat
totes les famílies amb fills, però tot i així el seu Grup es posicionarà a favor de
l’esmena perquè amplia la proposició del GMS i a més ajuda a contextualitzar-la, com
deia el regidor senyor Llobet.
Diu que sovint això de la contextualització de les mocions ve donada perquè els grups
presenten proposicions generalistes que vénen fetes i que porten més càrrega
ideològica que no pas la voluntat d’aplicació pràctica, per la qual cosa el GMERC
votarà favorablement l’esmena del GMCiU.

La senyora Sònia Díaz, Portaveu del Grup Municipal PSC, respon a la senyora
Estefanell que fer una moció sense càrrega ideològica, llevat que no es parli de certes
coses, és una mica difícil.
Matisa que la proposició només parla de material escolar no de llibres de text, i, per
tant l’augment del 4 al 21% són 17 punts i això és només en material escolar.
Quan es diu que només es plantegen aquestes mocions per posar en dubte la
credibilitat del Govern d’Espanya, creu que la credibilitat l’està perdent per sí sol. Porta
només un any però tot el que va dir i va prometre que faria de moment no ha fet res,
per tant el GMPSC si des d’aquí contribueix que perdi la credibilitat el govern del
senyor Rajoy, deu ser que tenen una capacitat brutal.
Pel que fa a la intervenció del senyor Llobet, quan es refereix a la contextualització a
què es refereix en cada ple, li respon que poden agafar una opció, com que sempre es
demana que contextualitzin el mateix, el GMS farà un “corta y pega” i hi posarà
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sempre el mateix, però no veu cap moció de cap partit, tot i que cada mes es parla
d’independència i de retallades, que faci un “corta y pega”, almenys a ella li sembla.
No ho comprova, per tant si només ha de contextualitzar el GMPSC, potser que ho
facin tots, i si contextualitzen tots, que es posi tot.
No val a dir que només la situació que hi ha és per l’herència del passat, també es va
invertir molt, hi ha més hospitals, més escoles, etc. i si s’ha de contextualitzar, que es
posi tot.
La Generalitat evidentment pot fer menys perquè ens en deuen molts. El GMPSC hi
està d’acord i són els primers que pensen que cal millorar aquest finançament, però la
Generalitat també pot decidir on retalla i com retalla, on els posa i on els treu i això
entra dintre del marge de governabilitat i de decisió política.
Si el GMPSC ha denunciat i porta denunciant durant un temps les retallades és perquè
no estan d’acord, creu que s’han de fer ajustos, reduir partides, i a Manresa es
demostra constantment. Fa un any van votar a favor dels pressupostos, però el que es
denuncia és quan creuen que es podria fer d’una altra manera i demanen que es retalli
d’altres llocs que no són tan prioritaris com podria ser d’espectacles culturals, per
exemple.
Diu que quan se sorprenen que no s’insti el govern a posar-ho i que sembla mentida
que això no ho posin, pregunta: Què cal interpretar? Que si el GMS no insta el govern
ells no ho farien?
El GMS el que suposa és que si estan d’acord amb això, que és el que sembla, dóna
per suposat que si estan d’acord en demanar que la Generalitat posi uns
pressupostos, no cal que l’instin perquè ja suposen que ho demanaran, és girar la
truita.
Per acabar, diu que la crisi no ha caigut del cel i tots en són conscients i tots tenen
responsabilitats, els que governaven abans i els que governen ara i el que tampoc pot
ser és que en dos anys el govern de la Generalitat encara digui que la culpa era dels
d’abans.
En dos anys de govern un ja té responsabilitats perquè de decisions ja n’ha pres.
Mentre no es prenen decisions les culpes són dels d’abans, però quan ja se n’han pres
un també té responsabilitats i d’això no se’n pot defugir.
Respecte a l’atur de Manresa el GMPSC no els culpa de l’augment ni els fa
responsables d’aquests sis mil aturats, en tot cas el contrari, abans el regidor senyor
Irujo ha parlat de propostes i del pacte social amb propostes i no amb crítiques, el
GMPSC entén la situació en què s’està i només vol sumar.
El senyor Antoni Llobet, del Grup Municipal de CiU, agraeix a la senyora Díaz el fet
que el GMPSC vulgui sumar-s’hi, però troba a faltar propostes en aquesta proposició.
Està molt bé però no digui que entenen que les que ha de fer l’Ajuntament ja no les
han de posar. Però no vulguin justificar una proposició que es presenta a l’Ajuntament
de Manresa dient que és normal que es vulgui demanar als governs de no sé on i que
no es demani res al de Manresa.
En relació a una altra dada que afecta Manresa i que el GMPSC quan parla en aquest
paràgraf que el GMCiU proposa eliminar, sobre la massificació escolar, però sense
contextualitzar-lo, no serveix de res, és a dir, si es diu: “estic en contra de la
massificació escolar”, l’endemà a les aules de Manresa no hi ha menys nens.
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En el tema de la massificació escolar, el nombre de grups que hi ha a la ciutat de
Manresa es decideix en una taula de planificació entre el Departament d’Ensenyament
i l’Ajuntament de Manresa.
Els alumnes que van començar el curs 2007-2008, la mitjana de nens per classe era
de 25,06, el 2008-2009: era de 25,24, el 2009-2010 de 26,02 i el 2010-2011 de 25 de
mitjana. Quants alumnes per aula com a màxim hi ha? 25.
Gairebé cada any passaven de 25 ja de mitjana. No sap qui governava, Convergència
segur que no, i aquesta és la mitjana. El 2011-2012 es va començar l’estiu i hi havia un
nombre de grups aprovats perquè ja s’havia fet la matrícula i la mitjana era de 25,24,
malgrat haver-se fet la matrícula, com que era abans del setembre es va incorporar un
grup nou i la mitjana va ser de 24,57.
El 2012-2013, malgrat el decret del govern espanyol dient l’increment de ràtios, que
evidentment això distorsiona el procés totalment perquè hi ha molts grups amb 27
perquè si les persones ho demanen poden anar-hi, però en canvi en els grups que
s’han posat en marxa la mitjana és 23,97 i ho diu perquè l’Ajuntament de Manresa, i
abans ho ha dit en el tema dels ajuts en material escolar, té moltes coses a fer.
Al GMCiU li sembla que en temes en els quals l’Ajuntament té competències molt
concretes i molt explícites, s’ha de parlar de la realitat sobre aquestes competències,
de la resta també se’n pot parlar però li sembla que cal veure què fa l’Ajuntament de
Manresa per als alumnes que els falta material escolar, què es fa perquè la
massificació no sigui excessiva a les aules de Manresa?. Creu que aquestes són les
coses que cal fer i no dedicar-se a fer proposicions tan generalistes sobre crítiques als
governs d’estaments superiors.

La senyora Sònia Díaz, del Grup Municipal PSC, respon al senyor Llobet, en
referència a la mitjana d’alumnes, que sap que hi ha aules amb 27 alumnes.

L’alcalde proposa votar l’esmena presentada pel GMCiU a la proposició 7.6 i el Ple
l’aprova per 19 vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC i 2 GMCUP), 3 vots
negatius (3 GMPP) i 1 abstenció (1 GMPxC), i, per tant, es declara acordat:
“L’Educació és molt més que una política pública encaminada a la capacitació
personal de les diverses generacions, és també una política que impulsa la igualtat
d’oportunitats i la competitivitat d’una economia moderna. I, com a síntesi, de tot la
política educativa es presenta com a imprescindible, no només per a la sortida de la
crisi, sinó perquè aquesta sortida sigui justa, i, àdhuc, per evitar o pal·liar els efectes
de les crisi futures.
En el marc de les retallades en matèria educativa són especialment rellevants les
decisions que afecten el material escolar: supressió de programes de gratuïtat de
llibres de text, eliminació de programes de beques i ajuts de compra del material
escolar bàsic, a més d’un espectacular increment de l’IVA del 4% al 21% a l’inici del
curs escolar. Decisions, totes elles, que poden arribar a impedir i que, en tot cas
dificulten, l’accés al material escolar bàsic en l’educació obligatòria a moltíssimes
famílies que, en l’actual context sòcio.econòmic, estan passant situacions d’extrema
dificultat.
Aquesta pujada de 17 punts de l’IVA que afecta al material escolar no només
converteix a Espanya en un dels països de la Unió Europa amb l’IVA més alt per
aquest concepte (les famílies espanyoles pagaran pel material escolar dels seus fills el
doble de l’IVA que una família italiana, el triple que una família alemanya o quatre
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vegades més que una família francesa, pel mateix concepte) sinó que demostra que,
per al Govern, el material escolar no és un bé de primera necessitat per a les famílies,
sinó, ben al contrari, un luxe.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista en l’Ajuntament de Manresa, sotmet a votació
la següent MOCIÓ per a ser aprovada:

8.

•

Instar al Govern d’Espanya a anul·lar les pujades del tipus impositiu de l’IVA
previstes en el Real Decreto-ley 20/2012, referides al material escolar i a fer
marxa enrere de les decisions preses els darrers anys en el sentit d’eliminar i/o
disminuir transferències econòmiques a la Generalitat amb destinació finalista a
diversos programes educatius

•

Instar al Govern de la Generalitat a incloure, en els propers pressupostos, una
partida pressupostària destinada a la creació d’un programa d’ajuts al material
escolar destinat a les famílies amb rendes baixes.

•

Instar l’equip de govern a recuperar la tramitació d’ajuts individualitzats per a
l’adquisició de material escolar i per a la participació en activitats escolars.”

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

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, l’alcalde
sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència d’un assumpte sobrevingut
presentat, la qual s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents.
8.1 Dictamen per l’aprovació provisional, si s’escau, de la Modificació puntual
Pla Parcial els Trullols i adequació de l’ús comercial.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat,
de 8 d’octubre de 2012, que es transcriu a continuació:
“En data 30 de juliol de 2012 fou aprovat inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL
PLA PARCIAL ELS TRULLOLS I. ADEQUACIÓ DE L’ÚS COMERCIAL, promogut
d’ofici per l’Ajuntament de Manresa, de conformitat amb allò que disposa l’article 85 del
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme (TRLU)
Aquest expedient fou exposat al públic, prèvia publicació de l’anunci en els diaris ARA
de 10 d’agost de 2012, Regió 7 de 14 d’agost i el Butlletí Oficial de la Província de 16
d’agost de 2012, fins a la finalització del termini d’un mes previst a 85.4 i Disposició
Addicional 10a TRLU; igualment el document ha estat exposat per mitjans telemàtics,
així com en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament.
Simultàniament a l’exposició pública, de conformitat amb l’art. 85.5 TRLU, es va
sol·licitar informe a la Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, la qual ha informat en data 26 de setembre
de 2012 en el sentit que s’adapta als criteris relatius a la localització i l’ordenació de
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l’ús comercial de l’article 9 del Decret Llei 1/2009, si bé s’afegeix una recomanació
quant a l’articulat de la normativa.
No s’ha presentat cap al·legació durant el tràmit d’informació pública.
Per tant, el document que es sotmet a aprovació provisional és el mateix que en
l’aprovació inicial, si bé introduint la recomanació de la Direcció General de Comerç,
consistent en afegir a l’article 10.6 de la Normativa modificada del PPU la referència al
marc legislatiu vigent en matèria comercial.
L’article 89.5 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost), estableix que, un cop finalitzat el termini d’exposició pública de l’expedient
s’atorgarà l’aprovació provisional del Pla i es trametrà a l’òrgan que n’hagi d’atorgar
l’aprovació definitiva, que en aquest cas és la Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Catalunya Central.
Quant als informes sol·licitats, l’article 85.5 TRLU també preveu que aquests han de
ser emesos en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg,
per tant es pot prosseguir amb l’expedient (art. 83.3 Llei 30/1992, de 26 de novembre).
L’únic informe que s’ha sol·licitat ha estat evacuat, de forma favorable i amb una
recomanació que també s’ha introduït.
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 i article 52.2 c) del Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril).
Així mateix, d’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim
local, els acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació
urbanística, requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació.
Vist l'informe emès per la Cap de Secció de Gestió i Patrimoni.
El regidor delegat d’Urbanisme i Paisatge, un cop informat aquest dictamen per la
comissió informativa i de control de Serveis del Territori i Paisatge, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent:
ACORDS
1r. APROVAR PROVISIONALMENT la “Modificació puntual Pla Parcial Els
Trullols I. Adequació de l’ús comercial“ redactat pels serveis tècnics municipals de
conformitat amb allò que disposa l’article 85.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme
(Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost).
2n. TRAMETRE A LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE LA
CATALUNYA CENTRAL, per triplicat exemplar, la modificació del Pla Parcial 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 80.a) en relació amb l’article 79 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme
(Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost).”
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El senyor Ramon Bacardit, del Grup municipal de CIU, explica que el dictamen
aprova provisionalment la Modificació puntual del Pla Parcial Els Trullols, el qual es va
aprovar inicialment el 30 de juliol de 2012.
Explica que la modificació puntual del Pla parcial tenia com objectiu l’adaptació del Pla
Parcial a la nova normativa comercial sobre el Decret Llei 1/2009, adaptant el
planejament a la nova normativa d’equipaments comercials i adaptant el Pla parcial a
l’Àrea delimitada pels Trullols.
Amb posterioritat es va exposar al públic, es va publicar als diaris corresponents i al
Butlletí de la província i un cop obtingut l’informe favorable de la Direcció General de
Comerç, amb unes recomanacions sobre l’articulat, i donat que no s’ha presentat cap
al·legació, proposa aprovar el que ja es va aprovar inicialment incloent les
recomanacions de la Direcció General de Comerç.
L’alcalde sotmet el dictamen 8.1 a votació, i el Ple l’aprova per 20 vots afirmatius (11
GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMPP, 1 GMPxC, i 2 GMCUP), i 3 abstencions (3 GMERC) i,
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
II

CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

9.

Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors/es
delegats/des des de l’anterior donació de compte al ple municipal.

Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde president i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD
2568/86, de 28 de novembre.
10.

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 28 a 35, que
corresponen a les sessions dels dies 16, 23, 30 i 31 de juliol, 20 i 24
d’agost i 3 i 10 de setembre de 2012, respectivament.

Els regidors i regidores queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la
Junta de Govern Local en les seves sessions núm. 28 a 35, que corresponen a les
sessions dels dies 16, 23, 30 i 31 de juliol, 20 i 24 d’agost, i 3 i 10 de setembre de
2012, 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.
11.

Donar compte de diversos escrits que justifiquen recepció d’acords
adoptats pel Ple de l’Ajuntament de Manresa.

El secretari dóna compte dels escrits que justifiquen la recepció de diversos acords
que es relacionen a continuació:
Data
d'entrada

Organisme

Remitent

17-09-2012

Generalitat de
Catalunya

Secretari del Govern

25-09-2012

Corts Valencianes

Secretària Primera

Acord municipal
Proposició en contra de les
reformes del PP i l’RD 20/2012.
Proposició sobre la unitat
lingüística de la llengua catalana.
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12.

PRECS, PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN

12.1

Pregunta del Grup Municipal de la CUP sobre la quantitat de diners
destinats a la replantació d’arbrat durant l’any 2012.

El secretari llegeix la pregunta del Grup Municipal de la CUP, de 14 d’octubre de 2012,
que es transcriu a continuació:
“1. Quans diners haurà destinat aquest Ajuntament durant l’any 2012 a la replantació
d’arbrat tant a la via pública com a parcs, jardins o altres espais?”
El senyor Jordi Serracanta, del Grup Municipal de CiU, respon que l’import de l’any
2012 pel que fa a la reposició d’arbrat és de 12.716,76€, i equivalen a 93 unitats, que
és la xifra que es va donar en el seu dia arran d’una pregunta que es va fer al Ple.

12.2

Preguntes del Grup Municipal de PxC sobre l’obertura de nous negocis al
barri vell de la ciutat.

El secretari llegeix les preguntes del Grup Municipal de PxC, de 13 d’octubre de 2012,
que es transcriuen a continuació:
“Quants permisos d’obertura de negocis en el barri vell ha gestionat l'Ajuntament de
Manresa?
Quants permisos han estat sol·licitats per autòctons?
Quants permisos han estat sol·licitats per estrangers?”
La senyora Sílvia Gratacós, del Grup Municipal de CiU, contesta que, atenent a
que la primera part de la pregunta fa referència a les ordenances que s’han aprovat en
aquest mateix Ple, pel que fa a les ordenances 10, 11, 18 i 19 que fan referència
específica al centre històric entraran en vigor l’1 de desembre, després que es faci
l’exposició pública. Així doncs, en aquests moments encara no poden donar informació
sobre el què demanen.
Sobre les altres dues qüestions, recorda que també les hi ha formulat en altres plens,
però que no porten cap estadística sobre els comerços que són d’autòctons i els que
són d’estrangers.
12.3

Preguntes del Grup Municipal del PP sobre l’apartat de control de l’equip
de govern, en relació a l’acord de la Junta de Govern Local núm. 31/2012
sobre el pàrquing de la Reforma.

Amb relació a les preguntes del PP, l’alcalde assenyala que, tal i com va indicar el
president del GMPP en la sessió del Ple de setembre, aquests temes quedaven sobre
la taula per ser debatuts en el Ple d’octubre. Donat que això no s’ha inclòs en l’ordre
del dia d’aquesta sessió per un oblit per part dels serveis corresponents, es farà la
lectura de les preguntes i es donarà peu a que el GMPP pugui tenir torn de rèplica i, si
a partir de la seva intervenció algun altre grup, per al·lusions, també vol intervenir, ho
podrà fer.
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Deixa constància que el tema es va deixar sobre la taula i que així queda reflectit en
un parell de vegades en l’acta del darrer Ple, per tant, hauria pogut entrar en un altre
punt de l’ordre del dia en comptes de fer-ho com a pregunta. Com que ha de fer-se a
través d’una pregunta, una vegada la contesti el regidor, el grup que la formula tindrà
dret a la intervenció, tal i com els hauria correspost si hagués entrat com un dictamen
d’acord amb el què s’havia quedat en el Ple anterior de deixar el tema sobre la taula.
El secretari llegeix les preguntes del Grup Municipal del PP, de 16 d’octubre de 2012,
que es transcriuen a continuació:
“Quina és l'acreditació legal que dóna cobertura en què un sobrecost d'obres augmenti
en quasi 2 milions més d'euros per a una compensació de rendibilitat, passant de
4.634.873,36 € als 6.546.573,23 € ?
Quins han sigut els criteris tècnics que han xifrat en 1.479.000,00 € la penalització de
la demora de 5 anys en la construcció del Pàrquing La Reforma ?
S'ha tingut en compte també aquí, en la penalització, el criteri de compensació de
rendibilitat?
La rendibilitat dels locals comercials, que són 3,531 M2, és justa i equitativa en el
resultat de rendibilitat de 13,22 €/M2/any que només se li atorga? No és aquesta una
xifra baixa i fora de criteri de rendibilitats de locals comercials en una zona progressiva
alta comercial i turísticament?
El reequilibri financer es fa mitjançant l'atorgament de 3 anys més de zona blava
adduint uns ingressos en total de 3.098.871,28€. Preveuen ampliar la zona blava de
Manresa?
Si no s'ingressen aquestes quantitats de diners, com pensen fer front al deute que
vostès han concertat amb aquesta empresa?”

El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU, sense voler ofendre als
representants del GMPP diu que troba molt desafortunada aquesta bateria de
preguntes atès que la complexitat del tema segurament farà que la resposta no serà
suficient pel grau de detall que demanen, i per altra banda els grups municipals que
han anat assistint als diferents espais com la Taula de Mobilitat i altres òrgans ho
trobaran excessiu. Així doncs, pensa que ni per una banda ni per l’altra la resposta no
serà satisfactòria. En cap cas, però, està posant en dubte la legitimitat del Ple per
donar explicacions, informacions, fer preguntes i controlar l’equip de govern i el que vol
expressar és la limitació amb la que es troba d’entrada a l’hora de donar la seva
resposta.
Assenyala que intentarà respondre a cadascuna de les preguntes, a la vegada que
mirarà de clarificar alguns errors de formulació i també alguns errors de conceptes.
Respecte la primera pregunta sobre l’acreditació legal que dóna cobertura a que un
sobrecost d’obres augmenti quasi 2 milions d’euros més per una compensació de
rendibilitat, el senyor Ramon Bacardit diu que el sobrecost reconegut per l’Ajuntament,
segons informe del dia 17 de maig de 2011 emès pel cap de servei de Projectes
urbans i el director de l’àrea de Territori, calculat l’any 2003, i per tant a efectes de
reequilibri econòmic, acaba determinant que el sobrecost de l’obra era de 3.054.338€
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a data d’origen, és a dir, l’any 2003 que és quan es va adjudicar el concurs de
concessió.
Posteriorment, diu que el sobrecost reconegut en aquest informe (el qual detalla punt
per punt amb molta precisió segons si és un sobrecost en projecte, en obra, en obres
d’urbanització, en obres d’edificació, en el control de qualitat, etc.) va ser al·legat per la
mateixa concessionària. Les al·legacions van ser bàsicament desestimades i només
se’n va estimar una en què es reconeixia un sobrecost més de 12.050€, segons
l’informe de data 27 de desembre de 2011. Sumant les dues xifres, el sobrecost
admès i reconegut per aquest Ajuntament és de 3.066.388€ a data d’origen i sense
IVA.
Diu que es tracta d’un contracte de concessió administrativa per a la construcció i
explotació d’un aparcament subterrani que va ser aprovat i adjudicat en el Ple del 20
d’octubre de 2003 i el plec de clàusules que també es va aprovar en aquest Ple es va
fer en base a un estudi de viabilitat econòmica. Diu que fa aquest comentari perquè si
s’admet un sobrecost d’aquestes obres no atribuïble a un defecte d’execució d’obra, i
per tant acceptat pels serveis tècnics de l’Ajuntament, aquest sobrecost és lògic que
vagi a un reequilibri econòmic, el què vol dir que s’han d’aplicar les condicions per les
quals es treia a concurs, és a dir, amb una taxa interna de rendibilitat del 8,10%.
Els informes del 26 de maig de 2011 i de 27 de març de 2012 del cap de secció de
Tresoreria feien una translació d’aquest increment de beneficis degut a l’increment de
costos, que com ja ha esmentat, està reconegut. Aquesta translació d’increment de
beneficis consistia en l’aplicació d’una taxa de retorn a una taxa de rendibilitat del
8,10% d’acord amb el plec de clàusules i diu que no s’aplicava sobre la totalitat dels
3.066.388€ atès que es deduïa una factura que ja s’havia presentat perquè
corresponia al Pla de Barris, amb la qual cosa la taxa de rendiment s’aplicà finalment
sobre 2.540.727€ més els 12.050€ que abans ha fet esment que es reconeixien. Si a
aquests dos imports se li aplica el TIR del 8,10% dóna una xifra en origen i sense IVA
de 4.634.873€, i que si se li aplica el 18% d’IVA i l’IPC corresponent dóna 6.546.573€
a data de 2009, que és la data que es va acordar que era la de l’aprovació del
projecte. En aquest punt, el senyor Ramon Bacardit aprofita per corregir l’error que hi
havia en la formulació de la pregunta i per explicar que l’acreditació legal és el
compliment d’un contracte aprovat per aquest Ple.
Amb relació a la segona pregunta sobre els criteris tècnics que han xifrat en
1.479.000€ la penalització corresponent a l’endarreriment de les obres, fa referència
als informes disponibles, concretament al del dia 28 de gener de 2011 emès pel cap
de Projectes urbans en el que es detalla amb molta precisió els endarreriments segons
siguin de redacció de projectes en tràmit, aprovació de projectes en obres i on es
determina que en concepte de redacció de projectes hi ha hagut un retard de 17
mesos i en execució d’obres hi ha hagut un endarreriment imputable al concessionari,
perquè també es desglossen causes alienes, imputables a l’Ajuntament o imputables
al concessionari, de 24 mesos. Els criteris tècnics per arribar a la xifra d’1.479.000€ es
basen en l’aplicació de la clàusula 179 del plec de clàusules que establia una
penalització de 1.450€/dia, de manera que per concepte de la redacció de projectes
són 739.500€ (17 mesos x 30 dies x 1.450€) i per concepte d’obres són 1.044.000€
(24 mesos x 30 dies x 1.450€). La suma d’aquests imports no dóna la xifra que s’ha
indicat anteriorment perquè posteriorment l’empresa va al·legar i finalment els mesos
que es van donar per vàlids com a endarreriment de projecte i obra, en comptes dels
17 van ser 15,5 mesos i en comptes dels 24 van ser 18,5 mesos, segons l’informe de
resposta d’al·legacions de 23 de març de 2011.
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Explica que aquesta sanció va ser aprovada en Junta de Govern del dia 4 d’abril de
2011, així com la resposta d’al·legacions.
Sobre si s’ha tingut en compte en la penalització el criteri de compensació de
rendibilitat, diu que el què s’ha fet és aplicar directament i estricta la clàusula 174 on
s’estableixen les normes per al còmput de penalitzacions.
Pel que fa a la quarta pregunta respecte la rendibilitat dels locals comercials en la qual
el GMPP esmenta que són uns locals de 3.531m² i que no és justa i equitativa una
rendibilitat de 13,22€/m²/any, el senyor Ramon Bacardit entén que és un error. Els
corregeix dient que hi ha dos locals: un de 2.338 m², que és el que rep el
concessionari, i un altre de 1.193 m², que és el que es queda l’Ajuntament en
propietat. Així doncs, el càlcul de la rendibilitat és fa pel local 1 de 2.338 m². A l’informe
del 23 de maig de 2011 de la cap de servei d’Urbanisme es valora una rendibilitat
d’aquest local 1 en règim de concessió administrativa i es fa una valoració de 202.000 i
escaig €/any en data de 2011. A aquesta valoració s’hi arriba a partir d’un preu de
venda de 2.600€/m² aplicant uns coeficients d’homogeneïtzació d’usos del 0,70 atès
que els usos admesos en aquests locals estan restringits, també s’hi aplica un
coeficient reductor del 0,70 atès que és un local sense acabats ni instal·lacions i un
coeficient reductor en soterrani del 0,70. Amb això s’obté un valor en venda que pel
mètode comparatiu permet arribar a aquesta xifra que comenta. Aquest valor en venda
s’aplica sobre una superfície útil, és a dir de pública concurrència, que es considera
que és de 1.402m², s’estableix un lloguer mensual de 12€/m², el que dóna els 202.000
i escaig euros amb el què es valora el rendiment en règim de concessió administrativa
a l’any. Per tant, desconeix d’on surten els 13,22€/m²/any que esmenta el PP perquè
en realitat són 12€/m² sobre àrea efectiva i no àrea construïda.
L’informe del 26 de maig de 2011 del cap de secció de Tresoreria valora l’increment
del local 1, atès que en el plec de clàusules es deia que el local 1 tenia 900m² i hi ha
hagut un increment en l’execució de l’obra de 1.438m² donant aquests 2.338m². Sobre
aquesta diferència, l’informe del cap de Tresoreria deflacta el valor en -21,2% segons
l’IPC, i si la xifra era de 202.000€/any a l’any 2011 s’arriba a la xifra de 166.669€,
restant 100.000€ que és com estaven valorats els 900m² en el plec de clàusules, i un
cop restat l’impost de societats dóna una rendibilitat anual de la diferència per aquest
local 1 de 46.668€, que per 45 anys són els 2.100.000€ que apareixen en l’informe.
Així doncs, amb relació a aquesta pregunta i tenint en compte les correccions que ha
esmentat, i atès que s’ha fet un petit mostreig del valor del lloguer de locals a la zona a
partir del qual surt que el promig actual del lloguer és 4,13€m², considera que s’ha fet
una valoració molt optimista agafant com a preu de base 12€/m², que es fa servir per
rebaixar el deute i, per tant, en benefici dels interessos municipals.
Sobre la cinquena pregunta que fa referència al reequilibri financer, pensa que hi ha un
error de concepte tal i com ho formula el PP perquè diu que l’empresa té garantit el
pagament del 55% en la zona blava, i per tant, és indiferent el grau d’ocupació que hi
hagi. Per això pensa que la pregunta que fa el Grup del PP és per saber d’on es
trauran els diners de més, al que respon que vindran del 55% que ja està garantit.
Sobre si està previst ampliar la zona blava de la ciutat, el senyor Ramon Bacardit diu
que si en el seu moment s’amplia, es farà amb criteris de mobilitat i no per pagar el
sobrecost d’unes obres.
I pel que fa a la darrera pregunta, diu que el seu govern no ha concertat cap deute
amb l’empresa perquè el deute ja hi era, i el que han fet ha estat acordar com s’hi fa
Acta de la sessió plenària núm. 11 de 18 d’octubre de 2012

199

front i que serà mitjançant el 55% garantit allargant 3 anys més la concessió de la zona
blava.

El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, diu al senyor Ramon
Bacardit que considera molt desafortunada i bastant desgraciada la seva intervenció
perquè han tingut un mes per preparar-se tot el contingut del que era la Reforma, i
l’únic que ell ha fet ha estat passar-los 5 preguntes una setmana abans com aquell
que fa un examen a un nen que va al col·legi. Li diu que, fins al moment present amb
la seva desafortunada intervenció, s’ha estat amagant el debat de la Reforma en el
Saló de Plens. Diu que totes les conclusions sobre el pàrquing de la Reforma havien
passat per aquest Ple, fins i tot les de la comissió d’investigació del la qual CiU quan
estava a l’oposició va induir a crear-la. Troba desafortunat que, essent gairebé dos
quarts d’una de la matinada, s’hagi d’arribar a l’apartat de les preguntes per intentar
parlar del perquè l’equip de govern a través d’una Junta de Govern Local aproven un
paquet tan important relacionat amb el pàrquing de la Reforma.
Sobre les preguntes en si, diu que tant li fa si són més o menys comercials, tampoc
importa el fet de que ell hagi agafat el preu de 12€ el m² o que la xifra dels 4.600.000€
sigui diferent de la dels 6.500.000€. Diu que ha dit aquestes quantitats perquè ha
agafat l’acta de la Junta de Govern. Té raó amb que s’ha equivocat, però tot i així la
diferència és de 300.000€, que no és cap tonteria per una obra que estava
pressupostada en 9 milions d’euros i que acaba costant 15 milions i mig. No li val que
es digui que l’informe tècnic estava ben fet i que no hi hagi responsabilitats. Diu que ell
ja sap que la zona blava es paga amb un 55%, però el que demana és quants anys
s’ha arribat a una ocupació del 55% per poder satisfer el pagament. Pensa que el
senyor Ramon Bacardit no li podrà respondre perquè no li ho ha preguntat abans i no
ha tingut temps per poder-s’ho mirar. Diu que precisament aquest és el problema:
l’equip de govern actual ha decidit com vol fer front a aquest deute, però quan eren a
l’oposició van dir tota una sèrie de coses diferents de les que diuen ara. No entrarà en
si això és legítim o no, però vol que se sàpiga que l’equip de govern actual no ha
depurat cap responsabilitat del greuge que la Reforma ha representat per a la ciutat de
Manresa. També vol que se sàpiga que l’equip de govern actual premia amb bons
llocs de treball als responsables que han portat a aquesta situació. En definitiva, diu
que el que estan fent és hipotecar la zona blava amb més de 3.100.000€ d’un futur de
3 anys amb una concessió que s’havia d’acabar, això si s’està de sort que el reequilibri
financer cobreix el 55% de l’explotació perquè sinó no surten aquests diners. Pensa
que és evident que s’ampliarà la zona blava perquè amb el que hi ha ara no es
cobreix, de fet no s’ha cobert en els darrers anys. L’equip de govern, a través de la
Junta de Govern Local, ha decidit com fer front i han contret aquest deute, mentre que
el Ple en cap moment no ha ratificat res. D’aquesta manera, una obra de 9 milions
passa a 15 milions i mig per art de màgia. Diu que es té un local que val un milió
d’euros que no serveix per a res, potser com a magatzem, però que legalment no
serveix per a res perquè no té les alçades. Apunta que ni al tècnic se li han demanant
responsabilitats. Ara bé, a l’hora de valorar-lo ho han fet amb un preu barat i per això
els felicita, irònicament.
Li sap greu que el senyor Ramon Bacardit cregui que la gent del Grup Municipal del
PP no assisteix als òrgans on dóna explicacions sobre aquest tema i li diu que en
realitat no assisteixen perquè no hi estan convocats. Lamenta que el regidor se senti
dolgut perquè ha de donar tantes explicacions a tantes àrees, quan això li correspon
per la seva responsabilitat, i li diu que ha de fer-ho a tants llocs i tantes vegades com
faci falta. Però troba que el pitjor de tot plegat és que on realment havia de donar
explicacions, que és en aquesta Sala de Plens, les ha volgut defugir. Pensa que al
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Consell de Mobilitat el regidor pot explicar el que vulgui, el que faci falta i més encara,
però al Ple també ho ha d’explicar. Troba molt desafortunat que, tenint un mes per
poder respondre, hagi hagut d’esperar a tenir les preguntes per fer-ho, i a sobre, amb
el to amb què ho ha fet.

El senyor Ramon Bacardit, del Grup Municipal de CiU, diu al senyor Xavier
Javaloyes que si tant li són les preguntes i les respostes li hauria pogut formular
només una i així, ell s’hauria estalviat molta feina mentre que el senyor Xavier
Javaloyes hauria pogut fer el seu discurs igualment. El senyor Ramon Bacardit diu que
preparar-se les respostes li ha portat feina i que ho ha fet perquè es pensava que al
senyor Xavier Javaloyes li interessaven les respostes. En tot cas, troba lícit que vulgui
aprofitar el ressò per tancar la carpeta, tot i que no és el seu estil.
Comenta que no posa en dubte la legitimat del Ple per donar explicacions, però
comenta que del tema d’Eysa se’n va fer menció el 24 de maig passat a la Taula de
seguiment de Mobilitat i no va constar en acta perquè explícitament es va dir que
encara s’estava negociant. Diu que si és el senyor Xavier Javaloyes no hi va assistir
potser ho va fer algun altre membre del seu grup; en tot cas, pensa que els
representants dels grups es deuen comunicar entre ells i que la manca d’assistència
és una falta de respecte. Explica que, posteriorment, el tema va seguir el recorregut
d’informes, Juntes de Govern, a la Comissió informativa d’Economia i Governació es
va donar explicació, també al Consell sectorial de Mobilitat. El que no veu bé és que el
senyor Xavier Javaloyes digui que l’equip de govern ho està amagant perquè això és
estendre una falsedat entre la població. Assegura que s’han donat explicacions a tots
els òrgans on les havia de donar, una altra cosa és que el senyor Xavier Javaloyes les
volgués escoltar avui. Afegeix que ha respost totes les preguntes que li ha formulat,
però que pel que sembla, això li era igual.
El senyor Xavier Javaloyes, del Grup Municipal del PP, diu que li sap greu que el
regidor Bacardit només hagi agafat la part que li ha convingut de la intervenció que ha
fet. Si bé li ha dit que no li interessaven les respostes, ho ha fet en sentit figurat perquè
en definitiva l’important és que es portés el tema al debat del Ple. Diu que està bé que
s’hagi portat el tema als òrgans on hagi estat necessari però la seva pretensió no és
que el Ple en parli avui i a aquesta hora, després de tants mesos, sinó que el que
hauria estat bé és que aquesta qüestió hagués passat per Ple. Pensa que aquí tothom
entén el que li interessa i insisteix en què les preguntes poden estar formulades sobre
una base amb diferències de criteris però, en definitiva, això no deslegitima el què
s’està preguntant. Pensa que el senyor Ramon Bacardit no sap el que significava el
projecte de la Reforma veient la resposta que ha donat a la pregunta sobre el
creixement turístic i comercial de la zona. Els diu que com a govern, haurien de saber
que la Reforma significava la porta de Manresa i zona d’aparcament. Però apunta que
després de 5 anys de retard s’ha convertit en un cementiri, i d’aquí ve que es reclamin
responsabiltats.
Diu que no ve al Ple per rebre respostes i quedar-se content i tampoc per fer el discurs
polític que abans ha fet, encara més essent tan tard. Diu que del què es tracta és que
el concepte de la Reforma com a propulsió del turisme i el sector comercial ha passat
a ser un deute de 6,5 milions d’euros més, sense que passi res i sense que se
n’informi al Ple, fins que després que s’hagi demanat en reiterades ocasions s’han
respost aquestes preguntes ben entrada la matinada. Tot plegat ho troba desafortunat.
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L’alcalde diu, en primer lloc, diu que el senyor Xavier Javaloyes sempre ha defensat
que no va ser correcte que aquest tema es decidís per Junta de Govern el 31 de juliol
passat, però diu que l’equip de govern va fer les consultes pertinents i els serveis
habilitats de l’estat i totes les persones que havien de rebre l’informe van dir que sí que
era correcte aprovar-ho per Junta de Govern. Per tant, el senyor Xavier Javaloyes no
està d’acord que un tema tan significatiu per a la ciutat i que acumula una història es
passés per Junta de Govern en comptes del Ple.
En segon lloc, l’alcalde entén que el senyor Xavier Javaloyes està demanant,
legítimament, responsabilitat als tècnics que van fer l’informe i explica que això ja els
ho va dir personalment i ara ho fa públicament. Però l’alcalde diu que l’equip de
govern, també legítimament, no considera que els tècnics que han fet els informes
tinguin responsabilitats.
L’alcalde vol que tothom es quedi amb la tranquil·litat que el que es volia dir es digués i
pensa que s’ha dit, encara que amb l’agreujant que sigui tard. Pensa que el tema es
pot deixar aquí, amb el benentès i deixant constància que el senyor Xavier Javaloyes
continua pensant que un allargament de 3 anys no es podia decidir en una Junta de
Govern i que requeria d’un debat en el Ple, com una proposició. L’alcalde diu que les
fonts consultades van dir que era legal passar-ho per Junta i com que consideraven
que ja se n’havia parlat prou de la Reforma al Ple ho van aprovar en Junta de Govern.
Afegeix que encara que el senyor Xavier Javaloyes no estigui d’acord, és cert que
tampoc han depurat responsabilitats pel que fa als tècnics que van fer els diferents
informes amb l’anterior equip de govern i remarca que l’equip actual va començar el
seu mandat a partir del juny de 2011.

Tot seguit, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta
en els fulls del paper segellat de la Generalitat de Catalunya número ............ i
correlatius fins el número..........

El secretari

Vist i plau
L’alcalde
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