Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el 18 d'octubre
del 2004. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es relacionen, per
celebrar la sessió número 10 del Ple de la Corporació, amb caràcter ordinari, en
primera convocatòria.
ASSISTENTS
Alcalde-president
Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera
Tinents d'alcalde
Primer:
Segon:
Tercera:
Quarta:
Cinquè:
Sisena:
Setè:

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

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

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

Secretari general accidental
Sr.

Lluís Granero i Vilarasau

Sr.

Josep Trullàs i Flotats

INTERVENTOR

El senyor Martínez Conde s'incorpora a la sessió durant el coneixement del punt 3.1.1
de l'Ordre del dia.
El president obre la sessió a les 20 hores i 5 minuts, i, un cop comprovat el quòrum
d’assistència necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els
assumptes compresos a l’ordre del dia que s’especifica a continuació.
1.

APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIÓNS ANTERIORS

Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de les actes de
les sessions ordinàries del 19 de juliol i del 20 de setembre del 2004, que s'han
entregat als regidors i regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si
hi ha alguna observació a formular respecte el seu contingut.
En no formular-se’n cap, les actes esmentades queden aprovades per unanimitat dels
23 membres presents.
2.

QÜESTIONS PRÈVIES

2.1

CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA
CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS AD OPTATS PER LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LES SEVES SESSIONS NÚMERO 37, 38,
39 I 40, CORRESPONENTS ALS DIES 13, 20 I 27 DE SETEMBRE; I 4
D'OCTUBRE DEL 2004, RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE
LES ACTES D’AQUESTES SESSIONS S’HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS
DELS PARTITS POLÍTICS, EN ELS TERMES DE L'ART. 22.2.A) DE LA LLEI
7/1985, DE 2 D'ABRIL I ELS ART. 104 I 113.1.B) DEL RD 2568/86, DE 28 DE
NOVEMBRE.

Els regidors queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la Junta de
Govern Local en les seves sessions número 37, 38, 39 i 40, corresponents als dies 13,
20 i 27 de setembre; i 4 d'octubre del 2004, respectivament, pel repartiment que de les
actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els
termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril i els arts. 104 i 113, 1, b) del RD
2568/86, de 28 de novembre.
2.2

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

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

SERVEIS JURÍDICS I D'ASSESSORAMENT

a.1)

PERSONACIÓ EN PROCESSOS JUDICIALS
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2.3

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 6824, D'1
D'OCTUBRE
DE
2004,
SOBRE
PERSONACIÓ
D'AQUESTA
ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS AD MINISTRATIU NÚM.
267/2004-C INTERPOSAT PER EDIFICI CARRIÓ, S.A. , EN RELACIÓ AMB
L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A
L'EXECUCIÓ DE L'OBRA ANOMENADA "REMODELACIÓ DEL PASSATGE
VALENTÍ".

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 267/2004-C interposat per
EDIFICI CARRIÓ, S.A., contra l’acord plenari de data 15-03-04, que desestimà el
recurs de reposició interposat per l’actor contra l’acord plenari de data 17-03-03, que
aprovà definitivament l’expedient d’aplicació de contribucions especials per a
l’execució de l’obra anomenada 'remodelació del Passatge Valentí', així com també
contra la desestimació presumpta per silenci administratiu dels recursos de reposició
interposats contra les liquidacions 1a. i 2a. de les contribucions especials esmentades,
davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 6 de Barcelona, en qualitat de part
demandada.
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al
Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 6 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 de
la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a
interessats, emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini
de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998.
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals,
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a
l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor
JULIÀ VIVES i VALLS, director de la defensa jurídica en el recurs contenciósadministratiu de referència.
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
2.4

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 6424, DE 13 DE
SETEMBRE DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ
EN EL RECURS D'APEL.LACIÓ INTERPOSAT PER CENTROS
COMERCIALES CARREFOUR, SA, CONTRA LA SENTÈNCIA DE 18 DE
JUNY DE 2004 QUE DESESTIMAVA EL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU INTERPOSAT CONTRA LA DENEGACIÓ DE LLICÈNCIA
D'OBRES MAJORS PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA ESTACIÓ DE SERVEI
EN L'APARCAMENT D'UN CENTRE COMERCIAL.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en el recurs d’apel·lació

interposat pels CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, SA, contra la sentència de
18 de juny de 2004, que desestimava el recurs contenciós administratiu interposat
contra la resolució de 14-11-02, desestimatòria del recurs de reposició interposat
contra la denegació de la llicència d’obres majors per a la construcció d’una estació de
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servei en l’aparcament del centre comercial que té ubicat a Manresa, davant la Sala
del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals,
representant d'aquest Ajuntament en el recurs d’apel·lació esmentat a l'acord anterior, i
designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora TRINITAT
CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de la defensa jurídica en el recurs d’apel·lació de
referència.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
2.5

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 6742, DE 23 DE
SETEMBRE DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ
EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 410/2004-A
INTERPOSAT PEL SENYOR JORDI BLAS MORENO, EN RELACIÓ AMB LA
LIQUIDACIÓ PROVISIONAL PER FER FRONT A L'EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA
DE LES OBRES D'ENDERROC PARCIAL D'UNA EDIFICACIÓ SITUADA AL
PASSATGE TUDELA, NÚM. 16.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració en la primera instància i, en
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos
municipals, en el recurs contenciós administratiu número 410/2004-A interposat pel Sr.
JORDI BLAS MORENO, contra la resolució de l’alcalde de 6 de maig de 2004 que
desestimava el recurs de reposició interposat contra la resolució de 17 de febrer de
2004 en la que es practicava una liquidació provisional per fer front a l’execució
subsidiària de les obres d’enderroc parcial d’una edificació situada al Passatge Tudela
núm. 16, davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona, en qualitat
de part demandada.
2n. TRAMETRE l’expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat
Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona, tal i com preveu l’article 48.4 de la Llei
29/1998, i notificar aquest acord a tots aquells que apareguin en ell com a interessats,
emplaçant-los perquè puguin personar-se com a demandats en el termini de nou dies, en
compliment de l’article 49.1 de la Llei 29/1998.
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals
representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu esmentat a
l’acord anterior, i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora
TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós
administratiu de referència.
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
2.6

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 6882, DE 13 DE
SETEMBRE DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ
EN EL PROCÉS PENAL PRÈVIES 920/2004, PER RECLAMAR LA
RESPONSABILITAT CIVIL DERIVADA DELS DESPERFECTES OCASIONATS
A LA VIA PÚBLICA EL DIA 30 D'AGOST DE 2004, PRESUMPTAMENT PEL
SR. JORDI MARTÍ GORINA.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
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"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració davant del Jutjat
d’Instrucció número 3 de Manresa, en el procés penal prèvies 920/2004, amb l’objecte
de ser part en el procediment, en qualitat d’actor civil, per tal de reclamar la
responsabilitat civil, derivada dels desperfectes ocasionats a la via pública el dia 30
d’agost de 2004, presumptament pel Sr. Jordi Martí Gorina.
2n. NOMENAR a la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora
Montserrat Morros i Martínez, directora de la defensa jurídica de l’Ajuntament de
Manresa, en les prèvies 920/2004.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
2.7

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 7033, DE 5
D'OCTUBRE DE 2004, SOBRE PERSONACIÓ D'AQ UESTA ADMINISTRACIÓ
EN L'ACTE DE CONCILIACIÓ DE RECLAMACIÓ DE RETRIBUCIONS
PENDENTS SOL.LICITAT PER LA TREBALLADORA DEL SERVEI DE
MEDICINA DE L'ESPORT SENYORA MARIA JOSEP BOVER REIG, (EXP.
801/2004).

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r. APROVAR la personació de l’Ajuntament en l’acte de conciliació assenyalat pel dia
14 d’octubre, al departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya,
servei de conciliacions individuals de Manresa, amb número d’expedient 801/2004.
2n. DESIGNAR el lletrat en exercici dels serveis jurídics municipals, Sr. JORDI
RODRÍGUEZ i FUENTES, per comparèixer en representació de l’Ajuntament a l’acte
de conciliació.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
a.2)

PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA

2.8

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 6589, DE 20
DE SETEMBRE DE 2004, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA
A L'AGENT DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 643, EN EL JUDICI DE FALTES
NÚM. 504/2004.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària a l’agent de la policia local amb el
carnet professional número 643, per tal de garantir-li la defensa jurídica que calgui en
la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Manresa amb el número de
Judici de Faltes 504/2004, i amb l’objecte de ser part en el procediment que se segueix
arran d’uns fets esdevinguts el dia 16 de setembre de 2004, per manca de respecte i
desconsideració als agents de la Policia Local i que podrien ser constitutius d’infracció
penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.
2n. DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora
Montserrat Morros Martínez, directora de la defensa jurídica en judici de l’agent de la
policia local de carnet professional números 643, en el Judici de Faltes núm. 504/2004.
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3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
2.9

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 6503, DE 20
DE SETEMBRE DE 2004, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA
A L'AGENT DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 591, EN EL JUDICI DE FALTES
NÚM. 505/2004.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària a l’agent de policia local amb el carnet
professional número 591, per tal de garantir-li la defensa jurídica que calgui en la
causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 3 de Manresa amb el número de judici
de faltes 505/2004, i amb l’objecte de ser part en el procediment que se segueix arran
de les diligències número 186243/2004, d’uns fets esdevinguts el dia 23 d’agost de
2004, consistents en desobediència i insults als agents de la Policia Local i que
podrien ser constitutius d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.
2n. DESIGNAR com a director de la defensa jurídica en judici de l’agent 591 en el
Judici de Faltes núm. 505/2004, el lletrat o lletrada a qui s’adjudiqui el contracte
d’assistència corresponent, d’acord amb el RDL 2/2000 de 16 de juny, Text refós llei
de contractes de les administracions públiques.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
2.10

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 7025, D'11
D'OCTUBRE DE 2004, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA A
L'AGENT DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 643, EN EL JUDICI DE FALTES
NÚM. 506/2004.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària a l’agent de la policia local amb el
carnet professional número 643, per tal de garantir-li la defensa jurídica que calgui en
la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 4 de Manresa amb el número de
Judici de Faltes 506/2004, i amb l’objecte de ser part en el procediment que se segueix
arran d’uns fets esdevinguts el dia 5 d’octubre de 2004, per manca de respecte i
desconsideració als agents de la Policia Local i que podrien ser constitutius d’infracció
penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.
2n. DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora Trinitat
Capdevila i Fígols, directora de la defensa jurídica en judici de l’agent de la policia local
de carnet professional números 643, en el Judici de Faltes núm. 506/2004.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
2.11

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 6335, DE 13
DE SETEMBRE DE 2004, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA
A L'AGENT DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 613, EN EL JUDICI DE FALTES
NÚM. 233/2004.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
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"1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària l’agent de policia local amb el carnet
professional números 613, per tal de garantir-li la defensa jurídica que calgui en la
causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Manresa amb el número
233/2004, i amb l’objecte de ser part en el procediment que se segueix arran de les
diligències número 65642/2004, per insults reiterats quan es trobava fora de servei
però que esmentaven la seva funció de policia local.
2n. DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora
Montserrat Morros Martínez, directora de la defensa jurídica en judici de l’agent de la
policia local de carnet professional número 613, en el Judici de Faltes núm. 233/2004.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
a.3)

ALTRES ASSUMPTES

2.12

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 6627, DE 10
DE SETEMBRE DE 2004, SOBRE SOL·LICITUD DE LA SUSPENSIÓ DEL
CURS
DE
LES
ACTUACIONS
DEL
RECURS
CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 245/99 I DEL 700/02, RELATIUS A L'ACORD DE
CONDICIONS DE TREBAL L DELS FUNCIONARIS I A LA CONVOCATÒRIA
DE PROVES PER A LA PROVISIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI, OFERTA
D'OCUPACIÓ DE L'ANY 2001, RESPECTIVAMENT .

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r. DEMANAR la suspensió del curs de les actuacions del recurs contenciós administratiu número 245/99, relatiu a l’acord plenari de 21-12-1998 que va aprovar
l’Acord de condicions de treball dels funcionaris i del número 700/02 relatiu a la
convocatòria de proves per a la provisió de personal funcionari, oferta d’ocupació de
l’any 2001, davant del Tribunal Suprem, Sala Tercera, Secció 1a. i Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós-Administratiu, Secció 4a.
respectivament, en subjecció al que estableix l’article 77.2 de la Llei 29/1998.
2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
2.13

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 6423, DE 13
DE SETEMBRE DE 2004, SOBRE INTERPOSICIÓ DE RECURS
D'APEL.LACIÓ DAVANT DE L'AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE BARCELONA,
CONTRA SENTÈNCIA DICTADA EN EL JUDICI DE FALTES 360/2004 I
PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS AGENTS DE LA POLICIA
LOCAL NÚM. 638, 644 I 630.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r. APROVAR LA INTERPOSICIÓ del recurs d'apel·lació davant l’Audiència Provincial
de Barcelona contra la sentència dictada el 23 de juliol de 2004 pel Jutjat d’Instrucció
número 1 de Manresa en el Judici de Faltes 360/2004.
2n. PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de la Policia Local amb
carnet professional número 638, 644 i 630, per tal de garantir-los la defensa jurídica
que calgui en el recurs d'apel·lació interposat contra la sentència dictada el dia 23 de
juliol de 2004 pel jutjat d’Instrucció número 1 de Manresa en el Judici de Faltes
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360/2004, arran de la denúncia per desobediència i insults en l’exercici de les seves
funcions com a agents de la Policia Local de Manresa.
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, per
tal que pugui representar als agents de la Policia Local amb carnet professional núms.
638 i 644 i 630 en el recurs d’apel·lació esmentat a l’acord anterior i designar el lletrat
o lletrada a qui s’adjudiqui el contracte d’assistència corresponent, d’acord amb el RDL
2/2000 de 16 de juny, Text refós de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
2.14

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 6425, DE 13
DE SETEMBRE DE 2004, SOBRE SOL.LICITUD D'AUTORITZACIÓ
D'ENTRADA A DOMICILI DEL CARRER SANT JO SEP NÚMERO 17-19,
TERCER PIS, PRIMERA PORTA DE MANRESA, ON RESIDEIX EL SENYOR
RAFAEL DE LA TORRE GARCÍA, PER EFECTUAR L'EXECUCIÓ
SUBSIDIÀRIA DE NETEJA I DESINFECCIÓ.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r. SOL.LICITAR l’autorització d’entrada a la vivenda situada al c/ Sant Josep núm.
17-19, tercer pis primera porta de Manresa on resideix el Sr. RAFAEL DE LA TORRE
GARCIA, als efectes de poder efectuar l’execució subsidiària de neteja i desinfecció,
davant dels Jutjats Contenciosos Administratius de Barcelona.
2n. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals,
representant d'aquest Ajuntament i designar la lletrada en exercici dels Serveis
Jurídics Municipals, senyora MONTSERRAT MORROS i MARTÍNEZ, perquè realitzi la
tramitació corresponent de la sol·licitud d'autorització judicial d'entrada a la vivenda
situada al c/ Sant Josep núm. 17-19, tercer pis primera porta de Manresa, davant del
Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona que per torn correspongui.
3r. DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació."
2.15

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 7031, DE 4
D'OCTUBRE DE 2004, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA DICTADA
PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CAT ALUNYA, QUE INADMET
EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 359/2000 INTERPOSAT
PER LA SENYORA MERCEDES FREIXA ALEGRE I ALTRES, EN RELACIÓ
AMB L'OBERTURA D'UN CAMÍ SITUAT EN EL SECTOR DELS DIPÒSITS
VELLS.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r. EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència dictada el dia 11 de juny del
2004 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del ContenciósAdministratiu, Secció Tercera, que inadmet el recurs contenciós-administratiu núm.
359/2000 interposat per la Sra. MERCEDES FREIXA ALEGRE i altres, relatiu a la via
de fet consistent en l’obertura d’un camí en la finca que l’actora diu que és de la seva
propietat situada en el sector dels Dipòsits Vells, resolució judicial que literalment diu:
“Que procede declarar y declaramos la inadmisibilidad del presente recurso
contención-administrativo. No efectuar atribución de costas”.
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2n. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."
b)

SERVEIS FINANCERS

2.16

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 6246, DE 9 DE
SETEMBRE DE 2004,
SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 13/2004, DINS EL PRESSUPOST
MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 13/2004, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la mateixa
subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària de 15.025,30
Euros, a l’empara del que disposen l’article 179 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, per el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals i l’article 7è. de les Bases d’ Execució del Pressupost per a l’exercici de 2004,
segons detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient.
SEGON. L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179, en relació amb el 169,
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals serà immediatament executiu.
TERCER. De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2004."
PRESSUPOST 2004
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 13/2004
ESTAT DE DESPESES
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT

Partida

Denominació

Crèd.
actual

Augment

Baixa

Causes

313.2.632

Centres Oberts.- Edificis i altres construccions.

4.000,00

313.2.213

Centres Oberts.- Maquinària, instal.lacions i utillatge.

3.000,00

1.000,00

313.2.212

Centres Oberts.- Edificis i altres construccions.

5.000,00

2.000,00

3.000,00 Consignació sobrant.

313.1.227.07

Acció Social .- Benestar social. Altres

384.000,00

7.000,00

377.000,00 Consignació sobrant.

463.5.226.03

Programa de promoció de la dona.-Jurídics i altres.

18.000,00

463.5.226

Programa de promoció de la dona.-Despeses divers.

16.000,00

12.000,00

28.000,00 Consignació insuficient.

322.6.131

Altres programes.- Laboral eventual.

129.153,00

11.000,00

140.153,00 Consignació insuficient.

322.6.160.00

Altres programes.- Seguretat social.-Personal laboral.

45.222,00

3.500,00

322.6.226

Altres programes.- Despeses diverses.

89.100,00

463.1.226

Participació Ciutadana.- Despeses diverses

40.000,00

463.2.625

Cooperació Tercer Món.- Mobiliari i estris.

2.000,00

10.000,00

Crèd.
definitiu

14.000,00 Consignació insuficient.

12.000,00

6.000,00 Consignació sobrant.

48.722,00 Consignació insuficient.
14.500,00

74.600,00 Consignació sobrant.

4.000,00

36.000,00 Consignació sobrant.

4.000,00

40.500,00

2.000,00 Consignació sobrant.

6.000,00 Consignació insuficient.

40.500,00
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PRESSUPOST 2004
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 13/2004
RESUM PER CAPITOLS

El Pressupost, introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 13/2004 queda resumit per capítols de
la forma següent:

ESTAT D'INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

Capítol 1.- Impostos directes

21.190.207,00

Capítol 2.- Impostos indirectes

1.780.000,00

Capítol 1.- Des peses de personal

21.585.681,38

Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis

16.297.864,01

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos

21.821.444,53

Capítol 3.- Despeses financeres

1.346.350,00

Capítol 4.- Transferències

16.224.024,12

Capítol 4.- Transferències

4.798.160,00

Capítol 5.- Ingressos patrimonials

618.500,00

Capítol 6.- Alienació d’inversions reals

784.262,67

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

2.674.203,00
10.451.112,57

Capítol 9.- Passius financers

7.273.114,38

TOTAL .....................................................................

82.816.868,27

Capítol 6.- Inversions reals
Capítol 7.- Transferències de capital
Capítol 8.- Actius financers
Capítol 9.- Passius financers
TOTAL ...................………...........................................

30.530.194,07
4.004.135,69
6.172,00
4.248.311,12
82.816.868,27

c)

ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS

2.17

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL REGIDOR DELEGAT
D'ADMINISTRACIÓ, NÚM. 6804, DE 24 DE SET EMBRE DE 2004, SOBRE
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL DE DURADA DETERMINADA, DEL
SENYOR XAVIER CASIMIRO ROS I DE LA SENYORA MIRIAM FONT
CARRERA, COM A TÈCNICS ESPECIAL ISTES PER A LES ESCOLES
MUNICIPALS D'INICIAC IÓ ESPORTIVA.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1. Contractar, en règim laboral a temps parcial de durada determinada per obra o
servei determinat i pel procediment de màxima urgència, a les persones que tot seguit
es relacionen, per tal de realitzar funcions de tècnics especialistes, pel període
comprès entre el dia 1 d’octubre de 2004 i fins al 10 de juny de 2005, amb les jornades
i per les retribucions següents:
Cognoms i nom:
DNI:
Jornada:
Retribució:

CASIMIRO ROS, Xavier
39352535-H
9 hores setmanals
334,83 € mensuals, més dues pagues extraordinàries de la
mateixa quantitat en la part proporcional que corresponguin, més 1
complement paga juny i 1 complement paga Nadal segons Llei
62/2003, de 32,01 €.

Cognoms i nom:
DNI:
Jornada:
Retribució:

FONT CARRERA, Miriam
39373698-K
7 hores setmanals
260,47 € mensuals, més dues pagues extraordinàries de la
mateixa quantitat en la part proporcional que corresponguin, més 1
complement paga juny i 1 complement paga Nadal segons Llei
62/2003, de 24,90 €.
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2. Les contractacions referides en el punt anterior s’efectuen de conformitat amb el que
disposen els arts. 12 i 15. 1 a) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 16 de
maig, l’art. 2 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, que regula la contractació per
obra o servei determinat, així com el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.
3. Adscriure al senyor Xavier Casimiro Ros al lloc de treball de tècnic especialista
d’esports amb núm. de codi LC15043 amb un percentatge de dedicació del 25’71% i a
la senyora Miriam Font Carrera al lloc de treball de tècnica especialista d’esports amb
núm. de codi LC15043 amb un percentatge de dedicació del 20%, del Text refós de la
Relació de Llocs de Treball del personal al servei d’aquest ajuntament aprovat pel Ple
de la Corporació en sessió del dia 17 de maig de 2004.
4. Donar compte al Ple de la present resolució i publicar la present contractació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya."
2.18

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL REGIDOR DELEGAT
D'ADMINISTRACIÓ, NÚM. 6641, DE 17 DE SETEMBRE DE 2004, SOBRE
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL DE DURADA DETERMINADA, DE
LA SENYORA JOSEFA RIBOT RESINA, PER REAL ITZAR TASQUES DE
TREBALLADORA FAMILIAR.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1. Contractar, en règim laboral de durada determinada a temps parcial eventual per
circumstàncies de la producció per tal d’atendre acumulació de tasques i pel
procediment de màxima urgència, a la senyora JOSEFA RIBOT RESINA (DNI
39303993-Y), per tal de realitzar funcions de treballadora familiar, amb una jornada de
20 hores setmanals, pel període comprès entre el dia 20 de setembre i fins al 19
d’octubre de 2004 i per les retribucions següents:
Sou mensual ...........................................................................................
Paga extraordinària de juny ....................................................................
Paga extraordinària de Nadal .................................................................
Complement paga de juny segons Llei 62/2003 .....................................
Complement paga de Nadal segons Llei 62/2003 ..................................

656,10
656,10
656,10
61,37
61,37

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Les pagues extraordinàries i els complements s’entenen en la part proporcional que
corresponguin.
2. La contractació de la senyora Ribot s’efectua de conformitat amb el que disposen
els art. 12 i 15.1.b) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei de l’Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 16 de maig, l’art. 3 del
RD 2720/98, de 18 de desembre, que preveu la possibilitat de concertar contractes
eventuals en motiu d’acumulació de tasques encara que es tracti de l’activitat normal
de l’empresa, així com el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de personal al servei de les entitats locals.
3. Donar compte al Ple de la Corporació d’aquesta resolució i publicar la present
contractació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya."
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2.19

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL REGIDOR DELEGAT
D'ADMINISTRACIÓ, NÚM. 6879, DE 27 DE SET EMBRE DE 2004, SOBRE
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL DE DURADA DETERMINADA, DE
LA SENYORA ANNA COSTA PLA, COM A PROFESSORA SUPERIOR DEL
CONSERVATORI PER IMPARTIR CLASSES DE VIOLONCEL.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"1r. Contractar, en règim laboral de durada determinada d’interinitat i pel procediment
de màxima urgència, a la senyora ANNA COSTA PLA (DNI 39368161-G) com a
professora superior del Conservatori per tal d’impartir classes de violoncel, amb una
jornada de 35 hores setmanals, dels les quals 18 hores seran lectives, 6 d’activitats
amb horari fix en el centre i 11 d’activitats relacionades amb la docència que no s’han
de fer necessàriament en el centre, pel període comprès entre el dia 1 d’octubre de
2004 i fins al 30 de juny de 2005, període durant el qual la titular de la plaça senyora
Amparo Lacruz Zorita gaudirà de llicència per estudis de perfeccionament professional
i per les retribucions següents:
Sou mensual .......................................................................................
Paga extraordinària d’estiu .................................................................
Paga extraordinària de Nadal .............................................................
Complement paga de juny segons Llei 62/2003 ................................
Complement paga de Nadal segons Llei 62/2003 ..............................

1.813,80
1.813,80
1.813,80
167,17
167,17

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Les pagues extraordinàries i els complements s’entenen en la part proporcional que
corresponguin.
2. La contractació de la senyora Costa s’efectua de conformitat amb el que disposen
l’art. 15.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
de l'Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 8/97, de 16 de maig, l'art. 4 del RD
2720/1998, de 18 de desembre, que regula la contractació d’interinitat per substituir a
treballadors amb dret a reserva del lloc de treball, així com el Decret 214/90, de 30 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
3. Adscriure, als efectes econòmics, a la senyora Anna Costa Pla al lloc de treball de
professora superior del Conservatori amb núm. de codi LA20057, del Text refós de la
Relació de llocs de treball del personal al servei d’aquest Ajuntament aprovat pel Ple
de la Corporació Municipal en sessió del dia 17 de maig de 2004.
4. Donar compte al Ple de la present resolució i publicar la present contractació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya."
d)

ASSUMPTES DIVERSOS

2.20

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 6682, DE 28
DE SETEMBRE DE 2004, SOBRE SUBSTITUCIÓ DE TITULAR DE
L'ALCALDIA PEL PRIMER TINENT D'ALCALDE DURANT EL PERÍODE
COMPRÈS ENTRE EL 30 DE SETEMBRE I EL 3 D'OCTUBRE DE 2004.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
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"PRIMER. Que durant el període comprès entre el 30 de setembre i el 3 d'octubre de
2004, ambdós inclosos, amb motiu de l’absència temporal de l'alcalde titular, la totalitat
de les funcions de l’Alcaldia seran assumides transitòriament pel primer tinent
d’alcalde, senyor Josep Camprubí i Duocastella, que substituirà amb caràcter d’alcalde
accidental al titular.
SEGON. Notificar aquesta resolució al primer tinent d'alcalde, senyor Josep Camprubí
i Duocastella.
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."
2.21

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 7076, DE 8
D'OCTUBRE DE 2004, SOBRE DESIGNACIÓ DELS TRES MEMBRES DE
L'EQUIP DE GOVERN QUE HAN D'INTEGRAR LA COMISSIÓ DE
SEGURETAT PREVISTA EN EL DOCUMENT DE SEGURETAT APROVAT
EN SESSIÓ PLENÀRIA DE 19 DE JULIOL DE 2004.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva del qual és la
següent:
"Primer. Designar els/les tres regidors/es de l’equip de govern de l’Ajuntament de
Manresa, que han de formar part de la Comissió de Seguretat prevista en el Document
de Seguretat aprovat en sessió plenària de 19 de juliol de 2004, que seran els/les
següents:
—
—
—

Sr. Alain Jordà Pempelonne
Sr. Ramon Fontdevila Subirana
Sra. Núria Sensat Borràs

Segon. Donar compte d'aquesta Resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que
tingui lloc."
2.22

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

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

Organisme

Remitent

Acord municipal

16-09-2004

Senat

Sr. Joan Lerma
Blasco, portaveu del
grup parlamentari
socialista

21-09-2004

Senat

Sr. Javier Rojo
García, president

Reclamació del reconeixement de la
llengua catalana com a llengua de la
Constitució Europea i com a llengua d'ús
normal a les Corts Espanyoles.
Reclamació del reconeixement de la
llengua catalana com a llengua de la
Constitució Europea i com a llengua d'ús
normal a les Corts Espanyoles.
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millora dels temps d'espera en les
primeres visites d'especialistes a la sanitat
pública.
Generalitat de
propostes de modificació del Reglament
Catalunya, Departament Sra. Adela Ros i Híjar, de la Llei d'Estrangeria.
07-10-2004
de Benestar i Família,
Secretària per a la
Secretaria per a la
Immigració
Immigració
— 25è aniversari dels governs locals i el
procés d'elaboració d'un nou estatut
d'autonomia de Catalunya—Declaració
per uns nous governs locals i una nova
Generalitat de
organització territorial per a la
Sra. Marta Grabulosa,
01-10-2004 Catalunya, Departament
Catalunya del segle XXI
directora
del
Gabinet
de la Presidència,
Gabinet del President
— Petició del desenvolupament del
Reglament per al sistema de devolució
i retorn d'envasos
23-09-2004 Servei Català de la Salut

Sr. Carles Manté i
Fors, director

3.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

3.1

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

En aquest moment s'incorpora a la sessió el senyor Martínez Conde.
La regidora senyora Mas i Pintó s'absenta del Saló de sessions durant el tractament dels
assumptes número 3.1.1 i 3.1.2.
L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes inclosos en els punts 3.1.1 i
3.1.2 de l'ordre del dia, i, a petició del GMPPC, es votin separadament, la qual cosa és
acceptada per tots els presents.
3.1.1 MODIFICAR EL RÈGIM DE DEDICACIÓ EN LES TASQUES DE GOVERN
MUNICIPAL DE LA REGIDORA D'AQUEST AJUNTAMENT ÀNGELS MAS I
PINTÓ.
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 24 de setembre del 2004, que,
transcrit, diu el següent:
"Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 27 de juny de 2003,
va adoptar, entre d’altres, l’acord sobre el règim de dedicacions i retribucions dels
membres corporatius d’aquest Ajuntament.
Atès que s’ha vist la necessitat de procedir a incrementar la dedicació a les tasques de
govern municipal d’un regidor.
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 75 de la llei 7/85, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local; article 162.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei Municipal i de règim Local de
Catalunya; i amb l’article 13 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els
membres de les Corporacions Locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici
del seu càrrec en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la Corporació.
Aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació Municipal, l’adopció dels
següents:
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ACORDS
Primer. Modificar l’apartat tercer de l’acord adoptat pel Ple de la Corporació Municipal
de 27 de juny de 2003, en el sentit d’incrementar el percentatge de dedicació a les
tasques de govern municipal de la senyora Àngels Mas i Pintó.
Aquest apartat quedarà redactat en la forma següent, un cop incorporat l’increment
anual de l’IPC corresponent al present any 2004:
Sr. Jordi Valls i Riera
Sra. Àngels Mas i Pintó
Sr. José-Luis Irujo i Fatuarte
Sra. Aida Guillaumet i Cornet
Sra. Rosa Argelaguet i Isanta
Sra. Montserrat Selga i Brunet

3.910,29 € bruts mensuals (95 % de dedicació)
3.230,48 € bruts mensuals (95 % de dedicació)
1.700,26 € bruts mensuals (50 % de dedicació)
2.720,04 € bruts mensuals (80 % de dedicació)
1.536,02 € bruts mensuals (50 % de dedicació)
2.457,64 € bruts mensuals (80 % de dedicació)

Establir que aquesta modificació tindrà efectes a partir del dia 21 de setembre de
2004.
Segon. Notificar aquest acord als portantveus dels diferents grups polítics municipals, i
a la regidora afectada, fent-li constar que ha estat designats per a desenvolupar el seu
càrrec en el règim determinat, i que s’entendrà acceptat aquest règim per l’afectat, de
no manifestar res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a la seva
notificació."
3.1.2 APROVAR LA CONCESSIÓ DE COMPATIBILITAT DE LA REGIDORA
D'AQUEST AJUNTAMENT ÀNGELS MAS I PINTÓ.
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde accidental, de l'1 d'octubre del
2004, que, transcrit, diu el següent:
"Vist l'escrit de data 27 de setembre de 2004, amb Registre d’entrada núm. 35.625, de
30 de setembre del mateix any, presentat per la senyora Àngels Mas i Pintó, en la que
sol.licita la concessió de compatibilitat del seu nomenament com a regidora d’aquest
Ajuntament amb l’exercici de l’activitat privada de Despatx d’Arquitectura.
Atès que per Decret de l'Alcalde-President de data 20 de juny de 2003, modificat per
decret de 14 de juliol del mateix any, es va delegar en la senyora Mas les
competències municipals d’Urbanisme.
Atès que de conformitat amb l'acord del Ple de la Corporació la senyora Àngels Mas i
Pintó ocupa càrrec de regidora en règim de dedicació parcial.
Atès que, de conformitat amb allò previst a l'article 5.2 de la Llei 53/84, de 26 de
desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques,
en la seva redacció donada per l'article 39 de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, els
membres de les Corporacions Locals en situació de dedicació parcial podran percebre
retribucions per la seva dedicació, sempre que la desenvolupin fora de la seva jornada
de treball a l'Administració, i sense superar en cap cas els límits que amb caràcter
general s'estableixin.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents:
ACORDS
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Únic. APROVAR la concessió de compatibilitat de la regidora d’aquest Ajuntament,
senyora Àngels Mas i Pintó, per tal que pugui compatibilitzar l'activitat pública principal
de regidor de l’Ajuntament de Manresa, amb l'activitat privada secundària d’Estudi
d’Arquitectura per a la realització de projectes d’obres fora de l’àmbit municipal de la
ciutat de Manresa, d'acord amb l'article 5.2 de la llei 53/84, de 26 desembre,
d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques en la seva
redacció donada per l'article 39 de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de Mesures
fiscals, administratives i de l'ordre social."
El senyor Irujo i Fatuarte explica que el primer dictamen fa referència a incrementar la
dedicació que té en aquest Ajuntament la regidora senyora Maria Àngels Mas, en el sentit
d'incrementar-la fins al 95%, i recorda als presents que, per l'acord del 27 de juny del
2003, se li va atribuir una dedicació del 50%.
Quant al segon dictamen, explica que la senyora Mas ha sol.licitat a l'Ajuntament poder
compatibilitzar el seu càrrec com a regidora amb la seva dedicació a una activitat privada
secundària, en un estudi d'arquitectura; i, en conseqüència, es proposa concedir-li
aquesta compatibilitat, tenint en compte totes les limitacions que estableix la legislació
vigent, de forma taxativa, en aquests casos, una de les quals consisteix, bàsicament, en
la prohibició de redactar projectes d'obres dins de l'àmbit municipal de la ciutat de
Manresa, però sí, fora d'aquest municipi.
Demana el vot afirmatiu dels membres presents als dictàmens.
Sotmès a votació el dictamen número 3.1.1, s’aprova per 22 vots afirmatius (8 GMS, 2
GMICV-EA , 4 GMERC i 8 GMCiU) i 2 abstencions (GMPPC), i per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
Sotmès a votació el dictamen número 3.1.2, s’aprova per unanimitat dels 24 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
En aquest moment, es reincorpora a la sessió la senyora Mas i Pintó.
3.1.3 APROVAR EL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAM ENT DE
MANRESA.
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde accidental, del 13 d'octubre del
2004, que, transcrit, diu el següent:
"Antecedents de fet:
El ple de la Corporació, en sessió del dia 20 de setembre de 2004 va aprovar
inicialment l’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de Manresa, que
regula el procediment i gestió de les subvencions que s’atorgaran, els procediments de
revisió, el règim sancionador i el seu control financer.
Fonaments de dret:
L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, disposa
que les Administracions públiques que proposin l’establiment de subvencions, amb
caràcter previ hauran de concretar en un pla estratègic de subvencions els objectius i
efectes que es pretenguin amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva
consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament, i la gestió es
realitzarà d’acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència igualtat,
no discriminació, eficàcia i eficiència.
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L’article 26 de l’Ordenança general de subvencions esmentada estableix el contingut
del Pla Estratègic de subvencions, que tindrà una durada de quatre anys, determinarà
els objectius i efectes que es pretenguin assolir mitjançant les polítiques de foment
constitutives de subvenció, els terminis d’assoliment per a la seva consecució,
despeses previsibles i fonts de finançament, supeditant-se en tot cas als principis
d’estabilitat pressupostària.
Els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, regula la distribució de competències entre els diversos òrgans municipals i, en
el mateix sentit, el Decret Legislatiu 2/2003, que aprova el text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
És per això que l’Alcalde president proposa que, previ informe de la Comissió
informativa i de control del presidència i Serveis Centrals, el ple de la Corporació
adopti els següents
ACORDS
1r. Aprovar el Pla Estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Manresa, que tindrà
una vigència de quatre anys, d’acord amb el que disposa l’article 8.1 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l’article 26 de l’Ordenança
General de Subvencions, que determina els objectius i efectes que es pretenen assolir
mitjançant les polítiques de foment constitutives de subvenció, i té el contingut que
estableixen les esmentades normes, segons el text que s’adjunta a aquest dictamen.
2n. Facultar l’Alcalde-president per a la signatura de tota la documentació necessària
per a la complimentació de l’expedient."
PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2004-2007
INTRODUCCIÓ
La finalitat d’aquest Pla Estratègic de Subvencions 2004-2007 és determinar les prioritats de l’Ajuntament
de Manresa pel que fa a l’atorgament de subvencions a entitats sense ànim de lucre, d’acord amb allò que
determina la Llei de Subvencions.
Per a tots aquells punts que no quedin regulats en aquest document tindran vigència, de forma supletòria,
el Pla d’Actuació Municipal 2004-2007, l’ordenança municipal de subvencions i la pròpia Llei General de
Subvencions.
1. ÀMBIT DE SERVEIS A LES PERSONES
1.1. CULTURA
Principis que regiran les convocatòries de subvencions
Es prioritzaran els projectes que promoguin la cultura com a:
1. Element de realització personal: vehicle de coneixement i creativitat, ciutadania, identitat i capacitat
crítica.
2. Element de cohesió social, que posa en contacte col·lectius del mateix municipi amb orígens diversos i
actua com a font d’arrelament nacional, amb la llengua catalana com a vehicle lingüístic.
3. Element de dinamització ciutadana, que pot potenciar la participació a partir de la informació, la
transparència, la presa de decisions compartida o, fins i tot, establint acords de gestió amb
l’associacionisme.
4. Element de democratització; és transmissora de valors i tothom hi ha de poder tenir accés.
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Objectius operatius per al període 2004-2007
— Aprofundir en les dinàmiques de col·laboració entre l’Ajuntament i les entitats, fomentant el treball en
xarxa entorn de programes específics.
— Coordinar l’oferta de serveis culturals oferts per part dels diferents agents de la ciutat, tenint en compte
el mapa de serveis culturals de proximitat.
— Optimitzar les sales de lectura pública no municipals.
— Reforçar les aules de cultura, a partir de les diverses iniciatives de les entitats ciutadanes.
— Regularitzar la cessió de locals municipals i establir línies de col·laboració amb les entitats que els
aprofiten.
— Definir la futura fórmula de gestió del Kursaal i repensar la gestió de les programacions estables de
música i arts escèniques (convenis de Galliner, Orfeó, Bloc, Cine-Club, Imagina’t).
— Garantir mitjançant premis i debats, la creativitat i la difusió artística i de les idees.
— Donar suport a la creació literària en conveni amb la indústria editorial o les publicacions locals.
— Donar suport a la celebració del calendari de Festes tradicionals (Cavalcada de Reis, Carnestoltes,
Sant Jordi, Enramades, Sant Joan, Diada nacional, Tots Sants i Nadal).
— Donar suport a d’altres manifestacions populars dels nous col·lectius ciutadans o d’altres festes amb
voluntat intercultural.
— Donar suport a un cicle estable de ballades i concerts de sardanes a la ciutat.
— Reeditar programes de manteniment per a la imatgeria local, d’acord amb l’associacionisme.
— Establir nous programes de suport per a la conservació i difusió dels oficis artesans.
— Millorar i coordinar l’oferta d’acollida a la nova immigració per aconseguir l’obtenció dels nivells
adequats de parla, lectura i escriptura entre els nous ciutadans adults i, doncs, no escolaritzats a
Catalunya.
—

Incrementant l’oferta de cursos i l’oferta horària

—

Establint convenis amb d’altres entitats

— Reeditar els convenis anuals per a l'ensenyament del català a l'escola primària i secundària de
Catalunya Nord, i per a la difusió cultural al País Valencià.
1.2. EDUCACIÓ
Principis que regiran les convocatòries de subvencions
Cal treballar per una pedagogia de la participació i el compromís cívic, donar un major suport al paper
educatiu de les famílies, facilitar un treball conjunt i compromès de totes les escoles finançades amb diner
públic (tant públiques com concertades) per fer front als nous reptes, i avançar cap a un model de ciutat
educadora en què la responsabilitat del procés educatiu sigui compartida per tota la societat.
Es prioritzaran els projectes que promoguin un o més dels quatre eixos fonamentals de l’educació:
1.
2.
3.
4.

Educació per a tots i totes al llarg de la vida
Educació integral i responsabilitats compartides.
Educació en valors.
Educació en condicions i qualitat.

Objectius operatius per al període 2004-2007
— Proporcionar eines de suport i dinamització educativa, a través d’una oferta estable d’activitats
adreçada a tots els centres d’educació infantil, primària i secundària de la ciutat.
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— Incidir en la millora pedagògica dels centres educatius de la ciutat, incentivant la recerca i la innovació
educativa.
— Donar suport a la gestió i manteniment dels menjadors escolars a les escoles publiques de primària.
— Oferir suport a les AMPAS per tal de que puguin canalitzar les necessitats de suport i formació de tots
aquells pares i mares que ho desitgin.
— Vetllar perquè les escoles siguin centres educatius oberts a la comunitat i comparteixin espais i
activitats amb altres entitats i col·lectius. És a dir, posar en marxa el projecte d’Escola Oberta.
— Treballar conjuntament amb l’escola d’adults perquè sigui veritable motor educatiu per a persones en
edat adulta o gent gran.
— Donar suport i promoure activitats i accions formatives no formals que s’organitzen a la ciutat, amb la
intenció de fomentar l’autoaprenentatge i la formació permanent d’ adults.
— Facilitar que les inquietuds tècniques i artístiques dels ciutadans i ciutadanes de la ciutat puguin
desenvolupar-se a través de noves iniciatives formatives.
— Incentivar i impulsar iniciatives de formació de pares i mares, per fomentar la parentalitat responsable.
— Promoure activitats formatives que fomentin els valors de la solidaritat i la cooperació internacional, en
relació a la programació anual que fa la Regidoria específica.
— Millorar i incrementar l’oferta universitària actual.
— Promoure la recerca i la innovació tecnològica dins l’àmbit universitari.
1.3. ESPORTS
Principis que regiran les convocatòries de subvencions
Cal elaborar polítiques de foment i modernització de l’associacionisme esportiu, comptant amb el consell
municipal de l'esport, i adoptar fórmules progressistes i socials en la gestió d’instal·lacions i programes
esportius.
Es prioritzaran els projectes que:
1. Augmentin els índexs de pràctica esportiva dels ciutadans i ciutadanes de Manresa.
2. Afavoreixin els comportaments cívics i ajudin a transmetre els valors, actituds i hàbits saludables de
l’esport.
3. Dinamitzin l’esport escolar i facin de l’activitat físicoesportiva una eina més per a la formació integral
dels infants, joves i pares.
4. Facin de l’esport una eina per a la millora de la salut.
5. Facin de l’esport un element de cohesió social, i alhora, de convivència multicultural.
6. Afavoreixin la igualtat d’oportunitats per desenvolupar la pràctica esportiva.
7. Potenciïn la diversificació d’esports.
8. Projectin la imatge de la citat a través de l’esport.
9. Contribueixin a la formació permanent dels diferents professionals del món de l’activitat física, la salut i
l’esport.
Objectius operatius per al període 2004-2007
— Augmentar el grau de corresponsabilitat de les entitats que utilitzen les Instal·lacions Esportives
Municipals (IEM), reglamentant l’ús de cadascuna de les instal·lacions i clarificant molt més les
funcions de gestió dels clubs que en tenen la seva cessió i explotació.
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— Donar a conèixer a les entitats que fan ús dels equipaments esportius el cost econòmic del seu
funcionament, per tal d’afavorir la seva participació i corresponsabilitat en la gestió econòmica.
— Compensar el dèficit d’equipaments esportius municipals de barri mitjançant convenis de col·laboració
i/o concerts amb entitats privades de la ciutat que ja en disposen, per tal de facilitar la pràctica
esportiva dels ciutadans.
— Promocionar les Escoles Esportives, que tenen per objectiu la iniciació, la formació i el
perfeccionament dels esportistes més joves, amb l’objectiu de consolidar la base esportiva dels clubs
de la ciutat i crear una cantera d’esportistes manresans pròpia. S’incentivaran de manera especial els
projectes que vinculin més d’una entitat local en la tasca formativa d’una mateixa modalitat esportiva.
— Col·laborar amb el Consell Esportiu del Bages en l’organització dels Jocs Esportius Escolars de
Catalunya, incentivant la participació dels centres d’ensenyament de Manresa a les fases locals i
comarcals.
— Donar suport econòmic, tècnic i material a l’oferta esportiva dels centres d’ensenyament públic i
concertat en horari lectiu i extraescolar (atletisme, bàsquet, mini ping-pong, beisbol,...).
— Donar suport a les activitats esportives de lleure i d’ocupació del temps d’oci dels infants i joves.
— Donar suport a l’organització d’esdeveniments esportius populars, puntuals però regulars, oberts a tota
la població.
— Afavorir la integració de la població immigrada en el teixit esportiu associatiu de la ciutat, com a soci i/o
practicant regular de l’esport.
— Recolzar les actuacions que de manera específica i puntual apleguin la població immigrada i
l’autòctona en forma d’encontres o torneigs esportius amistosos.
— Donar un suport especial als esports minoritaris que estan representats a la nostra ciutat, tot evitant la
seva desaparició del nostre ventall esportiu, i contribuir a recuperar aquelles modalitats que al llarg
d’aquests darrers anys han desaparegut.
Recolzar i fomentar la participació de la dona en l’esport de competició, incidint de manera especial en
la promoció dels esports femenins d’equip.
— Contribuir a la creació i dinamització d’una entitat promotora de l’esport per a discapacitats físics a la
nostra ciutat.
— Contribuir a la captació de joves talents esportius, en col·laboració amb els clubs esportius de la ciutat
i les federacions esportives, sobretot si l’entorn social i econòmic d’aquests joves esportistes els és
desfavorable per accedir a l’esport.
— Donar suport a l’organització d’esdeveniments esportius d’especial rellevància, que ofereixen una
projecció exterior de la ciutat, en la mesura que sigui possible i d’acord amb els paràmetres d’una
ciutat mitjana.
— Revaloritzar l’oferta local de competicions esportives amb les quals els nostres ciutadans i ciutadanes
s’hi identifiquen.
— Donar suport econòmic i logístic als esportistes i equips d’elit de la ciutat.
— Donar el reconeixement institucional als esportistes manresans que han destacat per la seva
trajectòria esportiva.
— Col·laborar en l’organització de fires de l’esport i activitats de promoció econòmica i turística de la
ciutat a través de l’esport.
— Donar suport econòmic i tècnic a l’organització de les Jornades de Medicina de l’Esport del Bages, i
contribuir a integrar aquesta acció formativa dins l’oferta universitària de la ciutat de l’àmbit de les
Ciències de la Salut.
— Recolzar l’organització de seminaris, jornades i clínics per a la formació específica dels entrenadors i
monitors de l’esport de base, amb l’objecte de millorar la qualitat de la seva tasca pedagògica i
formativa.
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— Recolzar l’organització de cursos de formació adreçats a joves que vulguin iniciar-se en les tasques
arbitrals, o bé com a jutges esportius de les disciplines més practicades a la ciutat.
1.4. SALUT
Principis que regiran les convocatòries de subvencions
Es prioritzaran els projectes que:
1. Promoguin la qualitat de l’assistència primària pública, especialment els aspectes de salut comunitària.
2. Vetllin per la millora dels serveis de salut mental.
3. Impulsin i millorar l’atenció s ocio-sanitària.
4. Promoguin la salut i la prevenció de la malaltia, fomentant l’adquisició d’hàbits saludables entre la
població, a través de l’educació i la informació sanitàries.
5. Promoguin la participació ciutadana en temes de salut.
Objectius operatius per al període 2004-2007
— Impulsar els programes d’acció comunitària de suport i ajuda, fonamentalment de caràcter preventiu,
formatiu i educatiu, tant pels professionals sanitaris, com pels malalts i els seus familiars i/o entitats,
sempre complementaris de les accions assistencials.
— Estudiar fórmules de col·laboració entre l’Ajuntament i els proveïdors sanitaris per oferir un servei de
mediadors socials dedicats a l’atenció de la població immigrant
— Impulsar un programa d’ajuda i suport a les famílies i cuidadors de malalts crònics amb malalties
degeneratives i/o terminals (Alzheimer, Parkinson, etc.) en col·laboració amb les entitats més
vinculades amb aquesta problemàtica.
— Estudiar l’establiment de sistemes de col·laboració directa amb les Associacions de Mares i Pares
d’Alumnes, per tal de dur a terme jornades especifiques d’informació i educació adreçades a pares i
mares com a agents de salut.
— Impulsar decididament i fer una proposta amb la col·laboració de les entitats sanitàries de la ciutat per
a l’elaboració d’un Programa d’Educació Sanitària, com a eina de salut comunitària d’àmbit poblacional
i/o grups específics, d’abast limitat a una temàtica especifica per any de vigència d’aquest Pla i per al
qual es prioritzen els següents temes: Hàbits Alimentaris, Prevenció d’Accidents, Decàleg contra el
Càncer i Salut Mental (Trastorns del Comportament Alimentari, Ansietat i Depressió).
— Reforçar el suport a les associacions i entitats cíviques, grups d’ajuda mútua i voluntariat que treballin
en qüestions relacionades amb la salut de les persones.
— Promoure en col·laboració amb entitats i organismes oficials de la ciutat de jornades d’informació i/o
presentació de temes sanitaris (Fira de Salut, etc.).
1.5. SERVEIS SOCIALS
Principis que regiran les convocatòries de subvencions
Cal reforçar i millorar la concertació entre el sector públic i el sector d’iniciativa social, per aprofundir en
l’aplicació del principi de subsidiarietat. En aquest sentit, es tindran en compte els projectes que
promoguin:
La integració econòmica, social i cultural dels sectors més necessitats de la societat, per tal de fer efectius
els principis de no discriminació per raó de gènere, edat, raça o condició.
La participació ciutadana, per tal de fer possible la implicació comunitària en la resolució dels problemes
socials.
Objectiu operatiu per al període 2004-2007
— Col·laborar amb les entitats i els serveis que donen suport als/les cuidadores/ors de persones amb
dependència.
2. ÀMBIT DE DRETS DE CIUTADANIA
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2.1. DONA
Principis que regiran les convocatòries de subvencions
Es tindran en compte els projectes que:
1. Fomentin una major presència i participació de les dones a la vida pública i a la presa de decisions.
2. Incideixin en el reconeixement i la revalorització dels treballs que les dones duen a terme a la vida
quotidiana de la ciutat.
Objectius operatius per al període 2004-2007
— Donar suport a les organitzacions de dones ja existents, així com afavorir-ne de noves.
— Impulsar, fomentar i donar suport a espais de trobada per a les dones sobre qualsevol temàtica.
— Crear un premi per a empreses que es destaquin pel seu compromís amb la igualtat de gènere; a
concertar amb els agents econòmics i socials.
— Donar suport a l’organització de vídues a la ciutat i a les vídues en general.
2.2. GENT GRAN
Principis que regiran les convocatòries de subvencions
Es tindran en compte els projectes que:
1. Incideixin de forma favorable en la salut i la qualitat de vida de la gent gran, a través d’accions
preventives
2. Incentivin la participació de la gent gran en els afers ciutadans, especialment en aquells que tinguin
una especial incidència sobre el col·lectiu.
3. Promoguin la visualització de la important aportació que la gent gran fa a la societat
Objectius operatius per al període 2004-2007
— Assegurar un manteniment físic i psíquic en condicions.
—
—

Activitats físiques per la gent gran
Tallers de la memòria

— Garantir una formació i aprenentatge al llarg de la vida, en el marc d’una ciutat educadora.
—
—
—
—
—

Aules d’extensió universitària
Aules de Cultura
Cursos
Programa TIC per la gent gran
Tallers de música als barris

— Impulsar la participació de la gent gran en les diferents ofertes culturals que es donen a la ciutat
—
—

Reduccions d’entrada a espectacles teatrals, musicals, cinema, etc.
Facilitar l’accés a ofertes de cultura i oci de qualitat adreçat a la gent gran (Casals, Turisme, etc.)

— Aportar incentius per a l’adaptació i la millora dels habitatges.
— Continuar donant suport a les entitats de gent gran que existeixen a la Ciutat.
— Estudiar la possibilitat de crear un Punt d’Informació de la gent gran vinculat als Casals de la gent
gran.
— Estudiar i desenvolupar programes intergeneracionals o de suport social, sempre que sigui d’interès
del col·lectiu: Contes a les escoles, Viure i Conviure, Avis acollidors, etc.
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2.3. JOVENTUT
Principis que regiran les convocatòries de subvencions
Els i les joves de Manresa són els actors indiscutibles per fer de Manresa una població innovadora, plena i
diversa, una ciutat tolerant i oberta al futur. Per això es tindran en compte els projectes que:
1. Permetin conèixer millor la realitat juvenil de Manresa.
2. Promoguin l’accés dels joves a la informació que necessiten.
3. Treballin per millorar les condicions bàsiques d’emancipació dels joves: habitatge, treball i formació.
4. Diversifiquin les propostes de lleure actuals, promovent activitats formatives i lúdiques alternatives al
model d’oci consumista.
5. Estimulin les inquietuds artístiques entre la població juvenil.
6. Millorin l’oferta d’equipaments per als joves de la ciutat.
7. Incentivin la participació dels joves.
Objectius operatius per al període 2004-2007
— Acostar la regidoria de joventut als centres d’educació secundària, potenciant que s’obrin noves vies
de diàleg i actuació conjunta.
— Col·laborar amb els projectes que treballin per la promoció personal de joves immigrants, incentivant
especialment l’obertura de les entitats juvenils a la població immigrant d’una forma normalitzada.
— Promoure l’educació en el lleure i donar suport a les entitats o iniciatives que treballen en aquest
camp.
— Consolidar i desenvolupar les propostes de lleure infantil i juvenil pensades per als períodes de
vacances (Nadal, estiu).
— Garantir una programació estable, de qualitat i a preus assequibles d’espectacles infantils i juvenils.
— Donar suport a la celebració del calendari de festes tradicionals, especialment a aquells actes que
estiguin destinats al públic adolescent i jove.
2.4. IMMIGRACIÓ I CIUTADANIA
Principis que regiran les convocatòries de subvencions
Davant el fet migratori, per assolir el pas de la coexistència a la convivència, cal treballar per una societat
integradora, participativa i respectuosa de la diversitat, a partir d’un projecte comú de convivència i de
benestar per a tota la ciutadania, sigui quin sigui el seu origen. Per això es prioritzaran els projectes que:
1. Facilitin i apropin als nouvinguts el coneixement de la societat d'acollida, les seves especificitats,
recursos i serveis, normes de convivència i civisme i la realitat nacional de Catalunya.
2. Afavoreixin la participació, la interacció i l'autoorganització dels immigrants a la nova societat, en
igualtat de drets i deures amb la població autòctona.
3. Promoguin el treball transversal i en xarxa amb les diverses institucions, entitats i agents socials
presents al territori i que treballen a nivell de la integració, la convivència i la interculturalitat davant el
fet migratori.
4. Aprofundeixin el coneixement sobre el fet migratori.
5. Incrementin el nivell d’informació i sensibilització social sobre el fet migratori i intercultural.
6. Facin visible i positivitzin dins els diferents àmbits de la societat el present multicultural i la
interculturalitat com a aposta de convivència i enriquiment.
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7. Afavoreixin la normalització de la presència d’immigrants en els diferents sectors o recursos de tipus
socioeconòmic, corporatiu, lúdico-educatiu, d’oci i esbarjo, associatiu i participatiu, sindical, etc.
Objectius operatius per al període 2004-2007
— Promoure la realització d'estudis interdisciplinars al voltant del fet migratori i les repercussions a la
societat (camp d'educació, laboral, sanitari, convivència ciutadana i veïnal...).
— Apropar les diverses realitats dels territoris emissor i receptor de la migració, establint mecanismes de
diàleg, intercanvi i cooperació de Manresa amb els principals territoris de procedència (com Marroc i
Equador) i aquells que s’escaigui.
— Afavorir projectes de cooperació i codesenvolupament amb els països emissors, amb la col·laboració
d’entitats i col·lectius presents a la ciutat.
— Col·laborar en la prestació de serveis d’informació, orientació i tràmits legals adreçats a immigrants
estrangers.
— Animar i donar suport a les institucions i entitats que pretenguin difondre el coneixement de la realitat
nacional de Catalunya entre els nouvinguts.
— Oferir suport a l'establiment d'associacions d'immigrants i als projectes d'actuació de les mateixes.
— Fomentar l’obertura de les entitats manresanes de tota mena (culturals, de veïns, econòmiques,
juvenils) a la població immigrant d'una forma normalitzada.
— Aprofundir i donar suport a l’oferta d’espais de debat, conferències, taules rodones, etc. obertes a la
ciutat.
— Donar suport a actes de sensibilització, informació i formació, fruit d’iniciatives cíviques o d’altres
serveis i recursos presents a la ciutat.
— Donar suport a les iniciatives sorgides des de la societat civil, per tal de difondre la diversitat i la
producció cultural presents a Manresa.
2.5. SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
Principis que regiran les convocatòries de subvencions
Cal canviar l’èmfasi polític de la política de solidaritat i cooperació internacional i accentuar els aspectes
d’estratègia per garantir una bona rendibilitat social dels recursos que s’hi esmercen. Aquesta estratègia
ha de refermar el lideratge polític de la institució municipal, dins d’una pràctica de concertació constant
amb els agents locals, prioritzant els projectes que:
1. Consolidin i millorin els vincles de cooperació i agermanament amb països del Sud.
2. Donin una resposta eficaç a situacions d’emergència humanitària.
3. Promoguin i fidelitzin la població de Manresa en el consum ètic i responsable, així com la
responsabilitat social d’institucions, agents socials i empreses.
4. Aprofundeixin l’educació en valors vers la solidaritat i la Cultura de la Pau.
A nivell metodològic, es prioritzaran els projectes que:
1. Assumeixin la difusió dels propis projectes com a eina de sensibilització ciutadana, especialment pel
que fa a la cooperació amb el Sud.
2. Proposin accions en xarxa, descentralitzades i d’efecte multiplicador.
3. Potenciïn l’anàlisi crítica i propositiva i pretenguin arribar a tota la ciutadania.
Objectius operatius per al període 2004-2007
— Donar continuïtat a la convocatòria de projectes al Sud, per dotar d’instruments a les ONGD de la
ciutat que realitzen activitats amb contraparts dels països en dependència.
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— Donar suport als projectes que promouen la consolidació de moviments socials al Sud i potencien la
productivitat i l’autososteniment.
— Garantir la participació les visites de membres de les contraparts del sud en activitats locals de
sensibilització, per tal d’afavorir el coneixement i l’intercanvi entre cultures.
— Oferir un programa estable de sensibilització de temàtiques de solidaritat que sigui fruit del consens i
de les propostes del Consell Municipal de Solidaritat, a partir d’una temàtica bianual que serveixi d'eix
conductor de les activitats de sensibilització.
— Continuar amb les activitats que van encaminades a afavorir la reflexió conjunta i a enfortir el teixit
social de la ciutat, coordinant la programació en xarxa de les activitats.
— Millorar la tasca de motivació a la participació ciutadana en entitats i iniciatives de la ciutat, formalitzant
el suport a entitats a través d’espais regulars d’assessorament i dotació de recursos.
— Donar suport a les iniciatives ciutadanes que cerquin aglutinar diferents col·lectius i sectors des de
valors i propostes compartides, facilitant instruments per a una correcta realització de les propostes.
— Fer públic anualment el resultat de la supervisió de la Fundació Solidaritat en la selecció dels projectes
subvencionats.
2.6. PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Principis que regiran les convocatòries de subvencions
Es prioritzaran les propostes que:
1. Impulsin la participació ciutadana des de la proximitat i la quotidianitat de la ciutat.
2. Difonguin i promocionin l’associacionisme com a valor cívic necessari per desenvolupar el dinamisme i
la cohesió social del municipi.
3. Millorin la gestió d’entitats i associacions i en fomentin la modernització.
4. Fomentin la formació de les persones que col·laboren activament en entitats i associacions de la
ciutat.
Objectius operatius per al període 2004-2007
— Donar suport a les entitats veïnals i promoure'n la renovació i la implicació en el desenvolupament
comunitari. Es donarà prioritat a les accions que suposin dotar el moviment de més unitat i capacitat
de tirar endavant projectes comuns.
— Promoure la presència de dones així com de la gent jove a les entitats veïnals.
— Incrementar el suport, a través de la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, a la xarxa de
sales de cultura als barris, equipades amb biblioteca, accés a Internet i activitats educatives.
— Contribuir a la realització de plans de desenvolupament comunitari, a nivell de barri o de territori, de
forma concertada amb la Generalitat de Catalunya i el moviment veïnal. Els criteris que decidiran
aquest suport seran els d'equitat, reequilibri territorial i oportunitat.
— Promoure la coordinació permanent entre tots els plans comunitaris de barri que es duguin a terme a
la ciutat.
— Promoure la revitalització del e
t ixit associatiu, aportant incentius concrets a la cooperació entre
associacions.
— Estudiar, conjuntament amb el teixit associatiu, l’oportunitat i la viabilitat de crear una agència local
d’entitats.
— Promoure la creació d'activitats formatives ofertes des d'entitats i dirigides a d'altres entitats.
3. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT
3.1. OCUPACIÓ
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Principis que regiran les convocatòries de subvencions
Es prioritzaran els projectes que:
1. Impulsin la cohesió social i l’ocupació en l’economia social, justa i sostenible.
2. Activin la concertació i la participació dels agents econòmics i socials en la planificació, execució i
avaluació de les polítiques d'ocupació.
Objectius operatius per al període 2004-2007
— Ampliar la concertació de les polítiques actives d’ocupació amb els altres agents econòmics i socials
de la ciutat, organitzacions empresarials i altres entitats que actuen en l’àmbit de l’Economia Social i el
Tercer Sector.
— Promoure l’ocupació en l’àmbit de l'Economia Social (Tercer Sector/Tercer Sistema), impulsant
accions com: la creació alguna empresa d'inserció o cooperativa en temes relacionats amb els serveis
de proximitat i l'atenció a les persones; els sistemes de finançament alternatius (banca ètica,
microcrèdits); la marca “Economia Social” i iniciatives locals que fomentin el cooperativisme, la
fabricació i/o comercialització de productes en el marc del comerç just i el consum responsable.
— Desenvolupar, de forma concertada amb el tercer sector, tallers de formació prelaboral adreçats a
persones (principalment immigrants), amb necessitats d’alfabetització, coneixement de la llengua i
formació bàsica.
3.2. PROMOCIÓ ECONÒMICA
Principis que regiran les convocatòries de subvencions
Cal buscar la implicació, la col·laboració i la participació directes dels agents econòmics i socials de
Manresa en la promoció econòmica de la ciutat. En aquest sentit, es prioritzaran els projectes que
promoguin:
1. La cooperació i el partenariat entre els agents econòmics i amb altres territoris, municipis i xarxes.
2. La cultura emprenedora i la creació d’empreses.
3. La millora de la competitivitat del sector empresarial, especialment les PIME i les microempreses.
4. La cooperació i el partenariat amb les associacions de comerciants i altres entitats representatives del
comerç, per a la gestió dels programes de suport al sector.
5. La dinamització del comerç de la ciutat i l’augment de la seva atractivitat, en especial la del comerç
urbà de centralitat.
6. La implantació de nous establiments comercials al Nucli Antic, així com la modernització dels ja
existents.
Objectius operatius per al període 2004-2007
— Crear els Premis a les iniciatives empresarials i organitzar unes Jornades anuals adreçades a
l’emprenedor.
— Donar suport financer i establir canals de col·laboració i cooperació amb entitats adreçades a la
formació pràctica nascudes de la col·laboració entre les institucions i el teixit empresarial.
— Col·laborar conjuntament amb institucions del territori (Centre Tecnològic de Manresa, Cambra de
Comerç i Indústria), en la promoció i el desenvolupament de projectes empresarials de R+D+I, i en la
difusió i extensió de l’oferta de serveis tecnològics existents a la ciutat.
— Oferir suport financer, a través d’un programa anual d’ajuts i subvencions, a les entitats i associacions
de comerciants, per a la realització d’activitats de dinamització i promoció comercial, i de cooperació i
reforç de l’associacionisme entre comerciants.
— Participar en la gestió del Pla de Dinamització de Manresa Com ercial, oferint assistència i
assessorament tècnic, així com ajut financer.
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— Fer un pla anual d’ajuts i subvencions destinades a finançar les inversions de primer establiment i de
millora de comerços al Nucli Antic.
3.3. TURISME
Principis que regiran les convocatòries de subvencions
Es promourà la màxima col·laboració, participació i implicació dels agents econòmics, entitats i
associacions, a l’entorn del projecte turístic de la ciutat. En aquest sentit, es prioritzaran aquelles
iniciatives vinculades amb el turisme que:
1. Augmentin el flux de visitants forans a Manresa.
2. Aconsegueixin un impacte positiu en l’activitat econòmica relacionada directament amb el Turisme.
3. Millorin la imatge i projecció, interior i exterior, de la ciutat.
4. Posin en valor els recursos patrimonials.
Objectius operatius per al període 2004-2007
— Donar suport financer a les obres de rehabilitació de La Seu, i participar en el desenvolupament del
Pla d’aprofitament turístic.
— Subscriure convenis de col·laboració per al desenvolupament del turismes amb institucions, entitats i
empreses locals.
IV. ÀMBIT DE TERRITORI
4.1. REHABILITACIÓ
Principis que regiran les convocatòries de subvencions
Es prioritzaran els projectes que impulsin les actuacions de renovació del Nucli Antic i les de rehabilitació i
reutilització del parc d'habitatges construïts, amb la finalitat que el sector privat rehabiliti més habitatges i
edificis en els propers anys.
Objectiu operatiu per al període 2004-2007
— Seguir oferint ajuts des de FORUM SA municipal a la rehabilitació de façanes dels edificis de les
places del Nucli Antic( entre el 22 i el 27% del cost, que sumats a la de la Generalitat poden arribar al
60%).
4.2. MEDI AMBIENT
Principis que regiran les convocatòries de subvencions
Es prioritzaran els projectes que s’englobin en algun dels cinc àmbits -objectiu que s’han fixat com
prioritaris de la sostenibilitat: residus, energia, patrimoni natural, sostenibilitat a l’administració municipal i
informació.

El senyor Fontdevila i Subirana recorda que al mes de setembre es va aprovar
l'Ordenança general de subvencions i que ara, seguint el procés lògic, s'ha de definir un
Pla estratègic de subvencions, que defineixi les prioritats o el que l'Ajuntament està
disposat a pactar amb les entitats i associacions, per al desenvolupament dels seus
programes polítics.
Manifesta que, com que aquest Ajuntament ja té definit un Pla d'Actuació Municipal, el
Pla estratègic de subvencions és la «destil·lació» de les accions que estarien
predisposats a subvencionar els àmbits dels Serveis a les persones, del Territori i Medi
ambient i de Desenvolupament, essent conscients que encara manca un tercer i darrer
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pas, que és l'elaboració de les bases específiques de les subvencions, que es farà abans
d'acabar l'any.
Diu que, tenint en compte que els continguts d'aquest Pla estratègic de subvencions no
s'allunyen gaire del Pla d'Actuació Municipal, els dóna per coneguts, i demana als
membres presents el vot afirmatiu al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 23 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA, 4
GMERC i 8 GMCiU) i 2 abstencions (GMPPC), i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes inclosos en els punts 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6 i 3.1.7 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els presents.
3.1.4 INTERPOSAR RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRAT IU CONTRA LA
RESOLUCIÓ DICTADA EL 8 DE MARÇ DE 2004 PEL DIRECTOR GENERAL
D'ECONOMIA SOCIAL, COOPERATIVES I AUTOEMPRESA, I LA
DESESTIMACIÓ DEL RECURS D'ALÇADA.
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 8 d'octubre del 2004, que,
transcrit, diu el següent:
"El Director General d’Economia Social, Cooperatives i Autoempresa va dictar la
Resolució de 8 de març de 2004 pel, que decidia acceptar la renúncia presentada per
l’Ajuntament, al dret a percebre part de la subvenció atorgada per al finançament del
80 per 100 dels costos laborals totals de l’agent d’ocupació i desenvolupament local
Maria Aurèlia Soler Carrió.
La mateixa Resolució modificava l’import de la subvenció inicialment atorgada, i
declarava l’obligació de l’Ajuntament de reintegrar a la Generalitat la quantitat de
7.812,85 € corresponents a la part de la subvenció a la qual es renúncia i 892,32 €
corresponents als interessos legals.
Contra aquella Resolució es va interposar recurs d’alçada el dia 28 de gener de 2004,
que no ha estat resolt dins del termini.
L’article 115.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú disposa que el termini
màxim per resoldre i notificar el recurs d’alçada és de tres mesos, termini que ja s’ha
depassat, amb els efectes desestimatoris que li atribueix la mateixa norma citada.
La resolució del recurs d’alçada exhaureix la via administrativa, segons disposa l’article
109.a) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú i, per tant, queda oberta la via
contenciosa-administrativa.
L'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
(LBRL), estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i drets, així
com l'article 227.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
L’òrgan competent per conèixer del recurs contenciós-administratiu és la sala del
contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en aplicació
del que disposa l’article 10.1.c) en concordança amb el 8.2 de la Llei Jurisdiccional.
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El lletrat, cap de la Unitat de Serveis Jurídics i Assessorament, ha emès informe
proposant que el Ple acordi la interposició del recurs contra l’esmentada Resolució
d’acord amb el que disposa l’article 54.3 del RD 781/1986, que aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
L’Alcalde-President, previ informe de la comissió informativa i de control de la
Presidència i Serveis Centrals, proposa que el Ple de l’Ajuntament adopti els següents
ACORDS:
1. INTERPOSAR RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU contra la resolució
dictada el dia 8 de març de 2004 pel Director General d’Economia Social,
Cooperatives i Autoempresa, que decidia acceptar la renúncia presentada per
l’Ajuntament, al dret a percebre part de la subvenció atorgada per al finançament del
80 per 100 dels costos laborals totals de l’agent d’ocupació i desenvolupament local
Maria Aurèlia Soler Carrió, ja que l’Ajuntament va pagar en el seu moment la quantitat
que es reclama, i pel que fa als interessos, no existeix títol habilitant per reclamar-los,
així com contra la resolució presumpta desestimatòria del recurs d’alçada, davant del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
2. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals,
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós -administratiu esmentat a
l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor
JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director de la defensa jurídica en el recurs contenciósadministratiu de referència."
3.1.5 INTERPOSAR RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRAT IU CONTRA LA
RESOLUCIÓ DICTADA EL 24 DE MAIG DE 2004 PEL DIRECTOR DEL
SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA, I LA DESESTIMACIÓ DEL RECURS
D'ALÇADA.
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 8 d'octubre del 2004, que,
transcrit, diu el següent:
"El Director del Servei d’Ocupació de Catalunya va dictar la Resolució de 24 de maig
de 2004, relativa a l’expedient de revocació parcial de la subvenció atorgada a aquest
Ajuntament pel projecte Taller d’Ocupació Manresa, amb el número d’expedient
00/4/0020 .
La mateixa Resolució revoca parcialment la subvenció en la quantitat de 4.629,84 €
corresponent a l’import no acceptat i/o no justificat del segon semestre de 4.358,02 €,
més 271,82 euros en concepte d’interessos legals calculats.
Contra aquella Resolució es va interposar recurs d’alçada el dia 28 de gener de 2004,
que no ha estat resolt dins del termini.
L’article 115.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú disposa que el termini
màxim per resoldre i notificar el recurs d’alçada és de tres mesos, termini que ja s’ha
depassat, amb els efectes desestimatoris que li atribueix la mateixa norma citada.
La resolució del recurs d’alçada exhaureix la via administrativa, segons disposa l’article
109.a) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú i, per tant, queda oberta la via
contenciosa-administrativa.

29

L'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
(LBRL), estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i drets, així
com l'article 227.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
L’òrgan competent per conèixer del recurs contenciós-administratiu és la sala del
contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en aplicació
del que disposa l’article 10.1.c) en concordança amb el 8.2 de la Llei Jurisdiccional.
El lletrat, cap de la Unitat de Serveis Jurídics i Assessorament, ha emès informe
proposant que el Ple acordi la interposició del recurs contra l’esmentada Resolució
d’acord amb el que disposa l’article 54.3 del RD 781/1986, que aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
L’Alcalde-President, previ informe de la comissió informativa i de control de la
Presidència i Serveis Centrals, proposa que el Ple de l’Ajuntament adopti els següents
ACORDS:
1. INTERPOSAR RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU contra la resolució
dictada pel Director del Servei d’Ocupació de Catalunya el dia 24 de maig de 2004,
relativa a l’expedient de revocació parcial de la subvenció atorgada a aquest
Ajuntament pel projecte Taller d’Ocupació Manresa, amb el número d’expedient
00/4/0020, ja que la Generalitat de Catalunya va pagar la subvenció després d’haver
justificat la despesa, i pel que fa als interessos, no existeix títol habilitant per reclamarlos, així com contra la resolució presumpta desestimatòria del recurs d’alçada, davant
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
2. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals,
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós -administratiu esmentat a
l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor
JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director de la defensa jurídica en el recurs contenciósadministratiu de referència."
3.1.6 INTERPOSAR RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTRA LA
RESOLUCIÓ DICTADA EL 29 DE DESEMBRE DE 2003 PEL DIRECTOR DEL
SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA, I LA DESESTIMACIÓ DEL RECURS
D'ALÇADA.
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 8 d'octubre del 2004, que,
transcrit, diu el següent:
"El Director del Servei d’Ocupació de Catalunya va dictar la Resolució de 29 de
desembre de 2003 que resolia acceptar la renúncia presentada en data 7 de juny de
2001 pel representant de l’Ajuntament de Manresa al dret a la percepció d’una part de
la subvenció concedida mitjançant resolució del director general d’Ocupació de data 6
de juliol de 2000 per al desenvolupament d’accions d’orientació professional per a
l’ocupació.
Així mateix, es resolia també modificar l’import de la subvenció inicialment atorgada a
l’Ajuntament i declarar l’obligació de reintegrar a la Generalitat la quantitat de 379,88 €
més els interessos legals calculats segons l’annex que s’adjuntava, que els quantifica
el 46,98 €.
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Contra aquella Resolució es va interposar recurs d’alçada el dia 28 de gener de 2004,
que no ha estat resolt dins del termini.
L’article 115.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú disposa que el termini
màxim per resoldre i notificar el recurs d’alçada és de tres mesos, termini que ja s’ha
depassat, amb els efectes desestimatoris que li atribueix la mateixa norma citada.
La resolució del recurs d’alçada exhaureix la via administrativa, segons disposa l’article
109.a) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú i, per tant, queda oberta la via
contenciosa-administrativa.
L'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
(LBRL), estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i drets, així
com l'article 227.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
L’òrgan competent per conèixer del recurs contenciós-administratiu és la sala del
contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en aplicació
del que disposa l’article 10.1.c) en concordança amb el 8.2 de la Llei Jurisdiccional.
El lletrat, cap de la Unitat de Serveis Jurídics i Assessorament, ha emès informe
proposant que el Ple acordi la interposició del recurs contra l’esmentada Resolució
d’acord amb el que disposa l’article 54.3 del RD 781/1986, que aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
L’Alcalde-President, previ informe de la comissió informativa i de control de la
Presidència i Serveis Centrals, proposa que el Ple de l’Ajuntament adopti els següents
ACORDS:
1. INTERPOSAR RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU contra la resolució
dictada pel Director del Servei d’Ocupació de Catalunya, relativa a l’expedient de
renúncia presentada en data 7 de juny de 2001 pel representant de l’Ajuntament de
Manresa al dret a la percepció d’una part de la subvenció concedida mitjançant
resolució del Director General d’Ocupació de data 6 de juliol de 2000 per al
desenvolupament d’accions d’orientació professional per a l’ocupació, de número
d’expedient 00-G-0046, dictada el dia 29 de desembre de 2003, per considerar
indeguts els interessos de demora a càrrec de l’Ajuntament, així com contra la
resolució presumpta desestimatòria del recurs d’alçada, davant del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya.
2. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals,
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós -administratiu esmentat a
l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor
JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director de la defensa jurídica en el recurs contenciósadministratiu de referència."
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3.1.7 INTERPOSAR RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRAT IU CONTRA LA
RESOLUCIÓ DICTADA EL 29 D'ABRIL DE 2004 PEL DIRECTOR DEL SERVEI
D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA, I LA DESESTIMAC IÓ DEL RECURS
D'ALÇADA.
El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, del 8 d'octubre del 2004, que,
transcrit, diu el següent:
"El Director del Servei d’Ocupació de Catalunya va dictar la Resolució de 29 d’abril de
2004, relativa a l’expedient de revocació parcial de la subvenció atorgada a aquest
Ajuntament per a la realització del curs número 112191, amb el número d’expedient
2001-T-11940.
La mateixa Resolució revoca parcialment la subvenció en la quantitat de 4.979,08 €
corresponent al 25% de la subvenció atorgada, i declara l’obligació de reintegrar
l’esmentada quantitat més 147,88 € d’interessos.
Contra aquella Resolució es va interposar recurs d’alçada el dia 28 de gener de 2004,
que no ha estat resolt dins del termini.
L’article 115.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú disposa que el termini
màxim per resoldre i notificar el recurs d’alçada és de tres mesos, termini que ja s’ha
depassat, amb els efectes desestimatoris que li atribueix la mateixa norma citada.
La resolució del recurs d’alçada exhaureix la via administrativa, segons disposa l’article
109.a) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú i, per tant, queda oberta la via
contenciosa-administrativa.
L'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
(LBRL), estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i drets, així
com l'article 227.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
L’òrgan competent per conèixer del recurs contenciós-administratiu és la sala del
contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en aplicació
del que disposa l’article 10.1.c) en concordança amb el 8.2 de la Llei Jurisdiccional.
El lletrat, cap de la Unitat de Serveis Jurídics i Assessorament, ha emès informe
proposant que el Ple acordi la interposició del recurs contra l’esmentada Resolució
d’acord amb el que disposa l’article 54.3 del RD 781/1986, que aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
L’Alcalde-President, previ informe de la comissió informativa i de control de la
Presidència i Serveis Centrals, proposa que el Ple de l’Ajuntament adopti els següents
ACORDS:
1. INTERPOSAR RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU contra la resolució
dictada pel Director del Servei d’Ocupació de Catalunya, relativa a l’expedient de
revocació parcial de la subvenció atorgada a aquest Ajuntament per a la realització del
curs número 112191, amb el número d’expedient 2001-T-11940, ja que l’Ajuntament
va pagar en el seu moment la quantitat que es reclama, i pel que fa als interessos, no
existeix títol habilitant per reclamar-los, així com contra la resolució presumpta
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desestimatòria del recurs d’alçada, davant del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
2. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals,
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós -administratiu esmentat a
l’acord anterior, i designar el lletrat en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyor
JORDI RODRÍGUEZ i FUENTES, director de la defensa jurídica en el recurs contenciósadministratiu de referència."
El senyor Rubio i Cano manifesta que no és la primera vegada que es presenten al Ple
dictàmens d'aquest tipus, i explica que en les polítiques actives d'ocupació, de vegades,
pel tipus de programa, ja sigui perquè finalment no s'han trobat totes les persones que es
volien formar, o perquè no s'ha pogut acabar d'assolir el total de les despeses que
estaven subvencionades, l'Ajuntament de Manresa ha hagut de retornar els diners que
no ha utilitzat i ha presentat la justificació corresponent al Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya.
Continua exposant que es triga uns mesos en justificar les despeses i explicar la causa
per la qual no se n'han executat algunes, per part de l'Ajuntament de Manresa; i revisar
l'expedient, per part de la Generalitat de Catalunya; i que, quan aquella Administració
acaba amb la revisió de l'expedient, reclama els interessos de demora a aquest
Ajuntament.
Diu que aquests interessos de demora són responsabilitat de la Generalitat de Catalunya,
per no haver estudiat les justificacions d'aquestes despeses que l'Ajuntament no havia
executat.
Recorda que en altres sessions plenàries s'han presentat altres recursos, perquè aquesta
Administració va decidir en el seu moment interposar recursos contenciosos contra la
decisió de la Generalitat de Catalunya de reclamar els interessos de demora a aquest
Ajuntament, per considerar que no li pertoca assumir-los, ja que són conseqüència d'un
problema gestió de l'Administració autonòmica, i així ho ha continuat fent.
Explica que en els programes que s'executen en aquest moment, quan es dóna la
circumstància que no s'han pogut utilitzar el cent per cent de la subvenció que s'havia
concedit, l'Ajuntament ho comunica a la Generalitat de Catalunya.
Comenta, en aquest sentit, que al mes de maig l'Ajuntament va dirigir un escrit a la
Generalitat de Catalunya en el que manifestava que en data 10 de febrer i davant del
silenci, per part del Departament de Treball d'aquella Administració, insistia en la voluntat
de reintegrar els diners i comunicava que aquests estaven a la disposició d'aquella
Administració. Així mateix, diu que dos mesos després, en va enviar un altre, en el que
deia que el Departament esmentat encara no havia dictat cap resolució sobre aquesta
qüestió ni ha comunicat els tràmits administratius que cal fer per reintegrar els diners.
Diu, doncs, que els dictàmens que es presenten avui al Ple tornen a posar de manifest
que es presenta el recurs contenciós administratiu, i manifesta que ha volgut explicar als
presents que, com que aquesta situació es continua produint amb els programes actuals,
l'Ajuntament està prenent aquestes accions.
Per acabar, resumeix el tema, dient que la Generalitat de Catalunya reclama a aquesta
Administració el pagament d'uns interessos de demora, que no li correspon abonar,
perquè qui ha de gestionar i revisar les justificacions és el Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya.
Finalment, demana el vot afirmatiu dels membres presents als quatre dictàmens.
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Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 i
3.1.7 de l'ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant,
esdevenen acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.2

REGIDORIA DELEGADA D’ADMINISTRACIO

3.2.1 CREAR UN REGISTRE AUXILIAR DEL REGISTRE CENTRAL
DOCUMENTS, A UBICAR A L'ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA.

DE

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Administració, del 13
d'octubre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"L'Àrea de Drets de Ciutadania de l'Ajuntament de Manresa ha expressat, mitjançant
informe de la prefectura, de data 1 d'octubre de 2004, la voluntat de disposar d'una
unitat descentralitzada de Registre de documents, que li permeti executar les
competències que té assignades amb el màxim respecte als principis administratius
d'eficàcia, coordinació i celeritat.
Els articles 11 i 38 de la Llei 30/92 LRJPAC preveuen la competència per a les
Administracions públiques de delimitar les unitats administratives de la seva
organització, així com l'obligatorietat de l'existència del Registre General de documents
i la possibilitat de la seva descentralització.
Els articles 151 i següents del Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel que
s'aprova el ROF, defineixen i concreten en els mateixos termes que la normativa
anteriorment expressada l'obligatorietat de l'existència de Registre i la possibilitat de la
seva descentralització.
L'article 2 del Reglament regulador del registre de documents de l'Ajuntament de
Manresa, aprovat inicialment en sessió plenària de 17 de novembre de 2003, preveu
concretament que el registre s'organitzi en base a un Registre central amb els seus
registres auxiliars, de forma coordinada, interconnectada i integrada informàticament.
En concordança amb els articles esmentats, el Reglament regulador del registre de
documents de l'Ajuntament de Manresa, en el seu article 3, estableix també que es
podran crear, per acord plenari, registres auxiliars del registre general.
La disposició addicional primera del Reglament de referència defineix quins són els
registres auxiliars de l'Ajuntament de Manresa i entre ells no n'hi figura cap d'assignat
a l'Àrea de Drets de Ciutadania.
José Luis Irujo Fatuarte, regidor delegat d'Administració, proposa al ple de la
Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
Primer. Crear un nou registre auxiliar del Registre central de documents de
l'Ajuntament de Manresa, a ubicar a les dependències de l'Àrea de Drets de
Ciutadania, per utilitzar-lo de forma connectada i integrada informàticament dins de
l'àmbit competencial assignat a l'Àrea expressada, amb dependència jeràrquica de la
Unitat de Registre i Actes del Servei de Secretaria General.
Segon. Aplicar al registre auxiliar creat el règim establert a l'article 6 del Reglament
regulador del registre de documents de l'Ajuntament de Manresa."
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El senyor Irujo i Fatuarte explica que, quan es va aprovar el Reglament regulador del
Registre de documents, s'expressava que, a més de l'existència del Registre Central, les
diferents unitats de l'Ajuntament, podien disposar de Registres auxiliars, evidentment,
sota la dependència jeràrquica del Central, ubicat a Secretaria General, i de forma
connectada i integrada informàticament.
Diu que l'Àrea de Drets de Ciutadania, per al desenvolupament de les seves tasques, va
sol.licitar poder disposar d'un Registre auxiliar, és a dir, descentralitzat del Registre
Central, i que, per tant, d'acord amb el Reglament esmentat, es crea aquest nou Registre
auxiliar.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes inclosos en els punts
3.2.2 i 3.2.3 de l'ordre del dia, votant-los, però, separadament, la qual cosa és
acceptada per tots els presents.
3.2.2 MODIFICAR LA PLANTILLA DE PERSONAL D'AQUEST AJUNTAM ENT PER
A L'ANY 2004.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Administració, del 8
d'octubre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"El Ple de la Corporació Municipal, en sessió celebrada el dia 15 de desembre de
2003, es va aprovar la Plantilla de Personal d’aquest Ajuntament per a l’any 2004.
En sessió del 19 d’abril de 2004, es va aprovar un nou Organigrama Funcional.
Atès que per tal de anar desenvolupant progressivament l’organigrama aprovat cal
realitzar una modificació puntual de la plantilla aprovada al desembre de 2003, en el
sentit de crear una plaça de Tècnic Superior amb destí al Servei de Cultura i Esports
de l’Àrea de Serveis a les Persones.
L’article 126 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s'aprova el Text Refós en
matèria de Règim Local i l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que
la Plantilla es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any
de la seva vigència, en motiu—entre d’altres—com a conseqüència d’adopció de
criteris d’organització administrativa interna.
Per tot això, el tinent d’alcalde d’Administració, proposa al Ple de la Corporació,
l’adopció dels següents
ACORDS
1. Modificar la plantilla de personal d’aquest Ajuntament per a l’any 2004, aprovada
per acord plenari de data 15 de desembre de 2003, en el sentit de crear les places
següents:
ESCALA D’ADMINISTRACIO ESPECIAL
Subescala Serveis Especials
classe: Comeses Especials-Superiors
plaça: 1 Tècnic/a superior cultura
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2. Publicar aquesta modificació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
3. Trametre a la vegada còpies a l’Administració de l’Estat i al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya."
3.2.3 APROVAR L'ACORD SOBRE CONDICIONS ECONÒMIQUES, SOCIALS I DE
TREBALL DELS FUNCIONARIS I EL CONVENI COL.LECTIU DEL PERSONAL
LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA PER ALS ANYS 2004-2007.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Administració, del 7
d'octubre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"En data 7 d’octubre de 2004, la representació de l’Ajuntament i de la Junta de
Personal i del Comitè d’Empresa han signat els Acords sobre condicions
econòmiques, socials i de treball dels funcionaris i el Conveni Col·lectiu del personal
laboral de l’Ajuntament de Manresa per als anys 2004-2007.
Les negociacions pel que fa referència al personal funcionari, s’han desenvolupat
d’acord amb el que es preveu en la Llei 9/1987, de 12 de maig modificada per la Llei
7/1990, de 19 de juliol, sobre negociació col·lectiva i participació en les condicions de
treball dels empleats públics i pel que fa al personal laboral, de conformitat amb el que
disposen els articles 82 a 92 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.
L’article 35 de l’abans esmentada Llei 9/1987, en la redacció donada per la Llei
7/1990, disposa que els acords als quals s’arribi, per la seva validesa i eficàcia, hauran
d’ésser aprovats expressa i formalment pels òrgans respectius.
L’article 37 de la Constitució Espanyola, respecte al dret a la negociació col·lectiva
entre els treballadors i els empresaris, així com la força vinculant dels convenis.
És per això que el tinent d’alcalde, regidor delegat d’Administració proposa al Ple de la
Corporació, l’adopció dels següents
Acords
1.

Ratificar íntegrament les actuacions de la representació de l’Ajuntament en la
comissió constituïda per negociar els Acords sobre condicions econòmiques,
socials i de treball dels funcionaris i del Conveni col·lectiu del personal laboral al
servei de l’Ajuntament amb les representacions sindicals presents a la Junta de
Personal i en el Comitè d’Empresa, respectivament.

2.

Aprovar plenament i amb tots els seus efectes el text íntegre de l’Acord sobre
condicions econòmiques, socials i de treball dels funcionaris de l’Ajuntament de
Manresa per als anys 2004-2007, i que s’adjunta com a document annex a aquest
dictamen, signat per les parts intervinents en la negociació.

3.

Aprovar plenament i amb tots els seus efectes el text íntegre del Conveni
Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Manresa per als anys 20042007, i que s’adjunta com a document annex a aquest dictamen, signat per les
parts intervinents en la negociació.

4.

Facultar al senyor Alcalde President per l’execució de les determinacions
contingudes en els precedents acords."
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El senyor Irujo i Fatuarte comença explicant el primer dictamen, respecte el qual diu
que es tracta simplement d'una modificació de la Plantilla de personal, aprovada en la
sessió plenària del desembre del 2003.
En concret, comenta que es crea una plaça de tècnic superior de Cultura, que estarà
adscrit a l'Àrea dels Serveis a les Persones, dins de Cultura i Esports, que servirà per
desenvolupar part de l'Organigrama funcional, que va aprovar aquest mateix Ple, tal com
es diu en la part expositiva del dictamen.
Exposa que quan es va crear l'Àrea de Drets de Ciutadania s'hi van adscriure molts
tècnics que abans pertanyien als Serveis a les Persones, i diu que això ha comportat tota
una sèrie de canvis, que afecten concretament a aquesta plaça, que en certa manera
quedaria vacant—i ho diu entre cometes, perquè en realitat no és així, però ho diu
d'aquesta forma perquè l'entenguin—la qual se suplirà amb la creació d'aquesta nova
plaça de tècnic superior de Cultura.
A continuació, presenta el segon dictamen, manifestant la satisfacció que sent, com a
regidor delegat d'Administració, de poder sotmetre a la consideració del Ple un acord, que
normalment, és difícil i que, en aquest cas, ha estat presidit per una llarga negociació,
que es va iniciar al novembre de l'any passat i que va acabar amb la signatura dels
Convenis tant per al personal laboral com funcionari, dijous, 7 d'octubre d'aquest any.
Diu que, malgrat que aquesta negociació hagi estat, com sol ser sempre, llarga i d'una
certa intensitat, ha estat presidida, en tot moment, per la racionalitat i el diàleg, no tant per
part d'ell mateix, ja que això suposaria pecar d'immodèstia, sinó, sobretot, per part dels
representants dels treballadors.
Afirma que quan s'arriba a un acord, normalment és perquè s'ha fet un esforç molt potent
de racionalitat, ja que les posicions de sortida, normalment solen estar separades per
discrepàncies molt distants.
A continuació, explica més concretament alguns dels aspectes que personalment
considera més rellevants, sense entrar a analitzar a fons cada un dels articles dels
convenis que acompanyen al dic tamen, referents al personal laboral i al personal
funcionari.
Comença, amb el Capítol I, dient que els Convenis seran vigents fins el 31 de desembre
del 2007 i que s'aplicaran amb efectes retroactius de l'1 de gener del 2004
Diu, doncs, que s'ha aconseguit arribar a un acord per a quatre anys, que espera que no
serveixi només per regular les relacions laborals a l'Ajuntament de Manresa—que és la
finalitat bàsica d'uns documents com aquests —sinó també que contribueixi a harmonitzar
i treballar en un clima que permeti a tothom tirar en davant aquesta Administració,
objectiu que creu que serà possible assolir amb aquest acord per a quatre anys.
Quant al Capítol II, relatiu a l'organització i les condicions de treball, destaca una de les
novetats més importants que contenen els Convenis, que és la conceptualització d'un
nou factor de dedicació: la disponibilitat. Diu que ja existia una disponibilitat en els
Convenis anteriors, però ara se n'estableix un nou tipus, que afectarà a tots els
treballadors de l'Ajuntament, el còmput global de la jornada dels quals superi el quinze
per cent d'imprevisió; és a dir, que, d'alguna manera, no estigui programada, amb prèvia
antelació o estigui sotmesa a canvis molt freqüents tant de jornades com d'horaris, i que
superi el quinze per cent de la seva jornada habitual.
Diu, doncs, que tots als treballadors que compleixin aquests requisits se'ls reconeixerà
aquest nou concepte de disponibilitat, que evidentment, tindrà lligada una retribució,
primada sobre les retribucions ordinàries, que ja perceben amb normalitat.
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Informa que aquest nou concepte afecta a alguns col.lectius importants de l'Ajuntament,
com és ara el de la Policia Local, els quals, treballen en torns que són difícilment
previsibles, en el sentit que, sovint, es demana aquest personal que facin canvis molts
freqüents de rotació de torns. Continua explicant que també afecta al personal que
treballa a la biblioteca municipal; als auxiliars d'equipaments dels Centres Cívics i
d'equipaments esportius; als tècnics que treballen sobretot en l'Àrea dels Serveis a les
Persones, i de Drets de Ciutadania, ja que sovint la programació del seu treball és
imprevisible; i personal de Cementiri Municipal, entre d'altres.
Diu que es mantenen tots els articles referents a permisos i llicències del personal, que
no detallarà, però respecte els quals s'ofereix per donar les explicacions que calgui a qui
en tingui dubtes.
Sobre el Capítol III, referent a les condicions econòmiques, explica que s'han fet dues
modificacions en aquests convenis: una que correspon al subfactor de nocturnitat,
respecte el qual abans existien dos tipus de retribucions: una del 19,5 per cent, per sobre
del preu per hora ordinari; i una altra, del 25 per cent; segons si les hores treballades eren
en horari nocturn o no; diu que l'Ajuntament creu que això no tenia massa sentit i que han
de prevaler les hores treballades en horari nocturn. Manifesta que, per això, s'ha unificat
aquest subfactor amb el percentatge del 22 per 100, sobre el preu de l'hora ordinari.
Comenta també, al respecte, l'article 34, el qual, malgrat que sembli molt obvi, fa
referència a l'homologació de la Policia Local. Explica que amb aquest article,
l'Ajuntament es compromet a que tan bon punt estigui reconegut legalment el grup
funcionarial del nivell c per a aquest col·lectiu, farà efectiva, no només, la traducció
d'aquell nivell des del punt de vista administratiu, sinó també la traducció econòmica que
això representarà per als agents de la Policia Local.
En relació amb el Capítol IV, sobre les millores socials, diu que es mantenen els diferents
tipus d'ajuts, gratificacions i altres conceptes, i destaca que l'Ajuntament es compromet a
destinar l'1 per 100 de la massa salarial bruta a cobrir tota la gamma de prestacions que
tenen reconeguts els treballadors.
Concreta que es refereix a l'ajuda especial per familiars disminuïts, per naixement de fills,
i per despeses oftalmològiques, odontològiques o protètiques. Diu, doncs, que cada any,
a partir d'aquest, es destinarà l'1 per 100 de la massa salarial bruta a aquestes finalitats.
Comenta que aquest percentatge era del 0,80 per 100 fins ara, tot i que els anteriors
Convenis establien un mínim del 0,50 per 100, i que l'Ajuntament fa un pas endavant per
dotar aquestes partides amb el nou percentatge que ha explicat.
Respecte al Capítol V, corresponent a la promoció i la formació, també s'adquireixen
compromisos. Explica que l'Ajuntament vol impulsar la formació, no només utilitzant els
Plans agrupats de la Diputació de Barcelona, sinó essent molt més ambiciós—tot i que ja
ho fa—amb un pla de formació propi, que no faci referència només a temes que puguin
interessar a aquesta Administració, sinó tenint en compte també altres aspectes, com és
ara la formació física, que poden necessitar alguns treballadors d'aquest Ajuntament, per
desenvolupar les seves funcions, com ara el personal de la Policia Local.
Quant a la promoció, diu que també s'estableixen compromisos en el sentit d'elaborar un
reglament de mobilitat interna del personal, i que els llocs de treball que es convoquin
s'oferiran primerament en règim de promoció interna, per assegurar l'adequada promoció
dels treballadors de l'Ajuntament.
Quant al Capítol VI, relatiu a seguretat i salut laboral, diu que hi ha modificacions
important, no només des del punt de vista quantitatiu, sinó també qualitatiu.
Explica que l'Ajuntament es compromet a que la Unitat de Salut Laboral informi de
qualsevol adquisició d'eines, utillatges i maquinàries que faci aquesta Administració, i a
destinar-hi quantitats fixes, amb un mínim de 200.000 euros anuals per a la compra
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d'aquests elements, estrictament destinats a temes de salut laboral; i amb un mínim de
500.000 euros anuals per a reformes i adequació d'espais, per adequar-los a la normativa
sobre salut laboral.
Informa, respecte al Capítol VII, referent al vestuari, que s'adequarà el que ja s'està
entregant, i puntualitza que està absolutament homologat.
Per últim, sobre el Capítol VIII, corresponent als drets sindicals, diu que evidentment és
manté el seu contingut i que és reiteratiu respecte als Convenis anteriors, perquè s'aplica
el que estableix la normativa laboral i sindical.
Reitera la seva satisfacció per la presentació d'aquest acord, perquè considera que deu
mesos de negociació és una tasca àrdua.
Diu que li agradaria molt que els membres presents votessin afirmativament aquest
dictamen, i manifesta que està presentant un acord que no només assegura que hi hagi
un marc de relacions estables, sinó que realment garanteix que els treballadors—als
representants dels quals així els ho va manifestar el dia de la signatura—de l'Ajuntament
puguin prestar els seus serveis de forma que les seves condicions de treball no, només
siguin dignes, sinó també motivadores del que ha de ser la seva feina, la qual, en últim
terme, ha de redundar en benefici dels veritables clients d'aquest Ajuntament, que són els
ciutadans.
El senyor Vives i Portell diu que el GMCiU està altament satisfet pels dos dictàmens i,
sobre el referent a l'aprovació dels dos Convenis de personal, manifesta que deu mesos
de negociació és molt temps i suposa un gran desgast per a les dues parts, però que
quan s'arriba a un consens respecte a un document que, a més, ha de servir per molt de
temps, com en aquest cas, que finalitzarà a l'any 2007, creu que val la pena invertir-hi
aquests mesos de diàleg i de petites tensions que, sempre es produeixen en una
negociació d'aquestes característiques, a l'hora de signar un document de la importància
d'aquest.
Per això, felicita al senyor Irujo, que és qui ha portat les converses, i també al Comitè de
personal i als treballadors de l'Ajuntament, que han sabut, en aquest cas, racionalitzar
molt les postures i, sense renunciar a cap dels seus drets, ni objectius, ni desideràtum,
globalment, en relació amb el seu lloc de treball i amb el funcionament de l'Ajuntament,
com a empresa, situar-se en un punt de flexibilitat, sense el qual, segurament, no s'hauria
pogut arribar a l'acord d'avui.
Manifesta que de l'exposició que ha fet el senyor Irujo sobre els Capítols dels Convenis, li
ha satisfet molt la qüestió de la seguretat i la salut laboral, perquè és un tema que el
GMCiU ha reivindicat molt durant aquesta legislatura, especialment a través del seu
company senyor Gregori García.
Diu que el fet que s'arribi a aques t acord, tant pel que fa a l'adequació d'aquest aspecte a
la normativa, concretada en la llei de l'any 1995, com a la incorporació de dotacions
econòmiques concretes, amb els 200.000 i 500.000 euros anuals, suposa un compromís
molt clar que, quan, a més, es contrau amb tota la massa laboral que hi ha a l'Ajuntament
de Manresa, encara adquireix més força.
Creu, doncs, des d'aquest punt de vista, que es fa un pas endavant, tot i que, si se li
permet, el GMCiU serà una mica corcó respecte a aquesta qüestió i, per tant, continuarà
insistint-hi, com no podria ser d'una altra manera.
Diu, però, que considera que és molt important que s'hi hagi inclòs i, en conseqüència, el
GMCiU votarà afirmativament el dictamen i espera, com ha dit el regidor senyor Irujo, que
aquests Convenis serveixin per satisfer les ànsies de tots plegats i que, finalment, també
beneficiï a qui ha d'afavorir.
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Sotmès a votació, primerament, el dictamen número 3.2.2, s’aprova per 23 vots afirmatius
(9 GMS, 2 GMICV-EA, 4 GMERC i 8 GMCiU) i 2 abstencions (GMPPC), i, per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
Sotmès a votació, seguidament, el dictamen número 3.2.3, s'aprova per unanimitat dels
25 membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.
3.3

REGIDORIA DELEGADA DE SEGURETAT CIUTADAN A

3.3.1 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. PER IMPORT DE 5.256 EUROS,
PELS TREBALLS DE SUPORT ALS BOMBERS EN ELS INCENDIS DE
L'ESTIU DE 2003 A CASTELLGALÍ I SANT LLORENÇ SAVALL.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Seguretat Ciutadana, del
20 de setembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"L’Ajuntament de Manresa va contractar els serveis de FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA., per tal de realitzar treballs de suport als
Bombers en els incendis ocorreguts a Castellgalí i Sant Llorenç Savall, els dies 13 de
juliol de 2003 i 10, 11, 12, 13 i 14 d’agost de 2003, respectivament.
Tenint en compte que els treballs realitzats per l’empresa mercantil referida van
ascendir a un import total de 5.256€ (IVA inclòs).
Per això, el regidor delegat de seguretat ciutadana i protecció civil, proposa al ple de la
Corporació, l’adopció del següent:
ACORD
Reconèixer, a l’emparament d’allò que disposa l’article 23.1 del Reial Decret Legislatiu
781/1986 de 18 d’abril i article 163 en relació amb l’article 177 del RDL 2/2004, de 5 de
març, un crèdit extrajudicial a favor de l’empresa mercantil que a continuació es
relaciona pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei:
EMPRESA

CONCEPTE

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES
Y CONTRATAS,
SA CIF A-28/037224

Treballs de suport als Bombers
Incendis de data 13 de juliol i 10
a 14 d’agost de 2003

EUROS

5.256€
(IVA inclòs)"

Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a
votació, el qual s'aprova per unanimitat dels 25 membres presents, i, per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.3.2 APROVAR INICIALMENT L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ I
MOBILITAT.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Seguretat Ciutadana, del
8 d'octubre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Vist el projecte d’Ordenança de Circulació i Mobilitat, elaborada per la comissió
redactora encarregada d’aquest redacció.
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Atès que per acord del ple de la Corporació en data 18 de febrer de 2002, es va
acordar exercir la iniciativa per modificar la vigent Ordenança Municipal de Circulació i
Transport, així com la designació de la Comissió d’estudi encarregada de redactar
aquest text.
Atès el que estableixen l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, article 70.2 de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures
per la modernització del Govern Local, art. 56 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de
18 d’abril, del text refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local, article
162.3 i 3 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i
article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en relació al procediment
d’aprovació de les ordenances i reglaments locals, així com els articles 60 i següents
del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’Obres, activitats i
serveis de Catalunya.
Considerant que la normativa descrita al punt anterior preveu que les Ordenances i els
Reglaments municipals, hauran d’aprovar-se inicialment pel ple i sotmetre’s a un
termini mínim de trenta dies d’informació pública i audiència als interessats, perquè
puguin presentar reclamacions i suggeriments.
Vist l’informe emès per la cap de la unitat de seguretat ciutadana i protecció civil.
El regidor delegat de Seguretat Ciutadana, proposa al ple de la Corporació, previ
informe de la Comissió Informativa i de Control de Presidència i Serveis Centrals, que
adopti els següents:
ACORDS
Primer. APROVAR INICIALMENT l’Ordenança Municipal de Circulació i Mobilitat, que
s’adjunta a aquest dictamen.
Segon. EXPOSAR-LA a informació pública i sotmetre-la al tràmit d’audiència als
interessats per un termini de trenta dies, perquè puguin presentar-s’hi al·legacions i
suggeriments que, si es produeixen, la Corporació haurà de resoldre.
Tercer. PUBLICAR aquest acord d’aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat i la premsa local, i exposar l’esmentat
acord per un període de trenta dies en el tauler d’edictes de l’Ajuntament. Si no es
produeixen al·legacions o suggeriments, l’Ordenança es cons iderarà aprovada
definitivament."
ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ I MOBILITAT
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
1.

Aquesta Ordenança desplega la competència municipal en matèria d’ordenació del trànsit de
persones i de vehicles en les vies de la ciutat de Manresa, en el marc de les normes autonòmiques i
estatals i de les directives europees d’aplicació.

2.

Les disposicions d’aquesta Ordenança conformen els drets i els deures dels vianants, dels
conductors de vehicles, tant de servei públic com particular, dels titulars de vehicles i de les activitats
de transport.
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3.

Quan les circumstàncies ho requereixin, s’adoptaran mesures especials de regulació i ordenació del
trànsit, amb la prohibició o restricció de la circulació de vehicles, la canalització de les entrades i
sortides de la ciutat per determinades vies, o la reordenació de l’estacionament, fent compatible
l’equitativa distribució entre tots els usuaris.

CAPÍTOL II
LA SENYALITZACIÓ I OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA
Article 2. Règim dels senyals
1.

Els senyals preceptius col·locats a les entrades de la ciutat regeixen per a tot el terme municipal,
llevat de senyalització específica per un tram de carrer.

2.

Els senyals que estiguin a les entrades de les àrees de vianants o zones de circulació restringida
regeixen en general per a tots els perímetres respectius.

3.

Els senyals dels agents de la policia local prevaldran sobre qualsevol altre.

Article 3. Protecció dels senyals
1.

No es permet la col·locació de publicitat als senyals, als seus suports o els seus voltants.

2.

Es prohibeix la col·locació de tendals, cartells, anuncis i instal·lacions en general que enlluernin, o
que impedeixin o limitin als usuaris la normal visibilitat dels semàfors i senyals, o que puguin
distreure la seva atenció.

Article 4. Retirada dels senyals
L’Ajuntament retirarà immediatament tota aquella senyalització que no estigui autoritzada o que
incompleixi la normativa vigent, tant pel que fa als senyals no reglamentaris, com pel cas que sigui
incorrecta la forma, la coloració o el disseny del senyal o cartell, sense perjudici que l’Ajuntament
repercuteixi el cost que aquesta retirada comporti davant del seu responsable.
Article 5. Senyalització dels canvis d’ordenació.
La policia local per raons de seguretat o d’ordre públic, o bé per garantir la fluïdesa de la circulació, podrà
modificar eventualment l’ordenació existent en aquells llocs on es produeixin grans aglomeracions de
persones o vehicles, i també en els casos d’emergències i seguretat. Amb aquesta fi, podrà col·locar o
retirar provisionalment els senyals que calgui, com també prendre les oportunes mesures preventives.
Article 6. Senyalització dels passos de vianants.
1.

Els passos no semaforitzats es senyalitzaran horitzontalment mitjançant una sèrie de ratlles
blanques de 50 cm cadascuna, disposades en bandes paral·leles a l’eix de la calçada, formant un
conjunt transversal a aquesta.

2.

Els passos de vianants amb semàfors es podran senyalitzar horitzontalment amb dues ratlles
blanques discontínues de 50 cm d’amplada cadascuna, disposades perpendicularment a l’eix de la
calçada. La separació depèn de les característiques del carrer i de la intensitat d’ús.

Article 7. Obstacles a la via pública
1.

Es prohibeix la col·locació a la via pública de qualsevol obstacle o objecte que pugui destorbar la
circulació de vianants i de vehicles.

2.

En el cas de disposar de l’oportuna autorització municipal per ocupar la via pública, els obstacles
que destorbin la lliure circulació de vianants o de vehicles hauran de ser degudament protegits i
senyalitzats.

3.

En hores nocturnes, qualsevol obstacle o objecte que pugui destorbar la circulació de vehicles i de
vianants haurà de tenir il·luminació pròpia, independentment de l’enllumenat públic general del
sector.

Article 8. Retirada dels obstacles de la via pública.
1.

L’autoritat municipal retirarà els obstacles i objectes de la via pública quan:
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a)
b)
c)
2.

Comportin un perill per als usuaris de la via pública.
No s’hagi obtingut l’autorització municipal corresponent.
Hagi transcorregut el termini autoritzat o no es compleixin les condicions fixades en
l’autorització.

Les despeses produïdes per la retirada dels obstacles o bé per senyalitzar-los, aniran a càrrec de la
persona responsable de l’ocupació, sense perjudici, si s’escau, de la tramitació del corresponent
procediment sancionador.

CAPÍTOL III
DE LA CIRCULACIÓ A LES VIES PÚBLIQUES
Article. 9 .Circulació per les voreres.
Els menors de 12 anys, sempre que vagin acompanyats de persones majors d’edat, podran circular per
les voreres, andanes i passeigs, amb patins, patinets, monopatins, tricicles, bicicletes i similars, adequant
la seva velocitat a la dels vianants, sense superar la velocitat de 10 km/h.
Article. 10 Normes de comportament a la via pública.
1.

No es permeten, a les zones reservades al trànsit de vianants ni a les calçades, els jocs o les
diversions que puguin comportar un perill pels vianants o fins i tot per a les mateixes persones que
els practiquen.

2.

No es permès llançar o dipositar des d’un vehicle, objectes o deixalles a la via pública, com papers,
plàstics, embolcalls o restes de menjar, paquets de tabac, burilles de cigarretes, o similars, així com
escopir des de l’interior del vehicle o treure les extremitats o parts dels cos a fora.

3.

Tots els usuaris de la via estan obligats a respectar-se mútuament i no ser desconsiderats entre ells,
així com a col·laborar amb els funcionaris o els seus agents per facilitar la seva tasca i el compliment
de les seves funcions.

Article. 11. Circulació dels vianants
1.

Els vianants han de circular per les voreres, preferentment per la seva dreta. Si la via pública no
disposa de voreres, els vianants han de transitar per l’esquerra de la calçada.

2.

Els vianants han de travessar les calçades pels passos senyalitzats i, si no n’hi ha, pels extrems de
les voreres, de manera perpendicular a la línia de la vorera i després d’assegurar-se que no
s’acosten vehicles.

3.

Els vianants tenen preferència sobre els vehicles, excepte en casos excepcionals, en les
circumstàncies següents:
a)
b)
c)

A les zones de mercats i fires.
Als carrers sense voreres o amb voreres estretes.
Als carrers senyalitzats com a residencials.

Article 12. Zones de vianants i zones de prioritat invertida
1.

L’Ajuntament podrà establir illes o zones de vianants en què, com a norma general, es prioritzarà la
circulació dels vianants, i es restringirà totalment o parcialment la circulació i l’estacionament de
vehicles, excepte a les zones especialment autoritzades.

2.

Les bicicletes, els patins i els patinets gaudiran de prioritat sobre la resta de vehicles però no sobre
els vianants.

3.

L’ordenació de les zones de vianants, de prioritat invertida i les zones -30 es regularà per la
normativa continguda en el Reglament Municipal regulador de les vies urbanes amb funcionalitat no
convencional. Per resolució de l’Alcalde President es determinaran quines vies tenen aquesta
especial configuració.

Article 13. Danys al patrimoni
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El conductor o titular d’un vehicle haurà de comunicar a l’autoritat municipal, i en qualsevol cas a la policia
local, els desperfectes que per causa d’un accident o derivades de la utilització del vehicle, s’hagin pogut
produir a la via o als seus elements, així com els possibles danys al patrimoni públic o privat, encara que
s’hagin produït de manera fortuïta o aliena a la voluntat del conductor o titular del vehicle.
Article 14. Circulació de bicicletes i altres vehicles sense motor
1.

Les bicicletes hauran de circular per la calçada, tant a prop de la vorera com sigui possible, excepte
quan les portin menors de 12 anys acompanyats d’un adult. En cas que hi hagi un carril
especialment reservat a la circulació d’aquest tipus de vehicle, hauran de circular-hi i respectar en
cada moment els senyals de circulació.

2.

En els parcs públics on no estigui prohibit, circularan pels camins indicats. En cas que no hi hagi
indicació, s’haurà de respectar la velocitat normal d’un vianant, el qual sempre tindrà preferència,
sense que en cap cas, se’l posi en perill.

3.

Els conductors d’aquests vehicles no podran efectuar competicions ni marxes, excepte que disposin
de la corresponent autorització.

4.

Els conductors de bicicletes no podran circular amb el vehicle recolzat només en una roda, ni agafarse a vehicles en marxa.

5.

Els ciclistes gaudiran de les prioritat de pas previstes en les vigents normes de trànsit.

CAPÍTOL IV
DE LES PARADES I ESTACIONAMENTS
Article 15. La parada
S’entén com a parada, la immobilització d’un vehicle durant un temps inferior a dos minuts, sense que el
conductor pugui abandonar-lo.
Article 16. Normes generals de la parada
La parada s’efectuarà en les següents condicions:
1.

En els carrers amb doble sentit de circulació, el vehicle s’atansarà a la vorera dreta i en les vies d’un
sol sentit també podran fer-ho a l’esquerra. En els punts senyalitzats expressament es podrà fer en
bateria o en semibateria.

2.

El vehicle s’aturarà en l’indret que pertorbi menys la circulació; en els carrers amb xamfrà ho farà
dins dels seus límits sense excedir de l’alineació de les vorades. S’exceptuen els supòsits de
passatgers malalts o amb mobilitat reduïda, i de prestació de serveis sanitaris, de neteja o recollida
d’escombraries, sempre que no provoquin una situació de perill per a la resta d’usuaris.

3.

Els passatgers han de baixar pel costat de la vorera excepte el conductor que, si cal, podrà fer-ho
per la calçada si no provoca una situació de perill per a la circulació.

4.

En els carrers urbanitzats sense vorera, el vehicle s’aturarà a un metre de la façana.

Article 17. Prohibició de parada
1.

Es prohibeix la parada:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

En els llocs on ho prohibeix la senyalització.
A les corbes i canvis de rasant de visibilitat reduïda, en les seves proximitats i en els túnels,
passos inferiors i trams de via afectats pel senyal “túnel”.
A les interseccions, les cruïlles i les seves proximitats si es dificulta el gir a d’altres vehicles.
Als llocs on s’impedeixi la visibilitat de la senyalització als usuaris als que afecti i/o obligui a fer
maniobres.
Als passos senyalitzats per a vianants i ciclistes.
A les zones de vianants; als carrils bici, bus, bus -taxi o taxi; a les parades de transport públic; i
a la resta de carrils o parts de la via reservats exclusivament per a la circulació o el servei de
determinats usuaris.
En doble fila.
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h)
i)
j)
k)

l)
m)

Al costat d’andanes, refugis, passeigs centrals o laterals i zones senyalitzades amb franges al
paviment, tant si l’ocupació és parcial com total.
En zones senyalitzades per ús exclusiu de persones minusvàlides o destorbant o impedint la
utilització dels passos o guals rebaixats per a persones amb mobilitat reduïda.
Als carrils i zones destinats a parada i estacionament d’ús exclusiu per al transport públic.
Al davant de les sortides d’emergències de centres o instal·lacions públiques, locals destinats a
espectacles públics, establiments d’ús públic o similar, degudament senyalitzat, durant les
hores de concurrència.
Davant els hidrants, contenidors d’escombraries i de recollida selectiva, o en les seves
proximitats si destorben la seva funció.
Als llocs on destorbi, parcialment o totalment, el pas de sortida o l’accés de persones, animals
o vehicles a un immoble, local, recinte, aparcament públic o lloc similar. Quan es des torbi la
circulació, encara que sigui per temps mínim.

Article 18. Parades de transport públic
1.

Les parades de transport públic per a recollir o deixar passatgers es faran en els llocs determinats
per l’Ajuntament. No s’hi podrà romandre més temps del necessari per recollir o deixar els
passatgers, excepte en les parades que siguin origen o final de línia.

2.

A les parades de transport públic destinades al servei de taxi de la ciutat, aquests vehicles hi podran
estar únicament a l’espera de passatgers. Els taxis foranis ho faran a les parades que els hi estan
destinades, i en cas de no existir, s’hauran de subjectar al règim general de parada i estacionament.

3.

En cap moment el nombre de vehicles podrà ser superior a la capacitat de la parada.

Article 19. De la càrrega i descàrrega
1

Les operacions de càrrega i descàrrega únicament es poden dur a terme als lloc habilitats per fer-ho.

2.

La càrrega i descàrrega de mercaderies haurà de realitzar-se a l’interior dels locals comercials i
industrials, d’acord amb la normativa que reguli la respectiva activitat i de les prescripcions del Pla
general d’ordenació urbana.

3.

L’administració municipal determinarà zones reservades per a que els vehicles destinats al transport
de mercaderies puguin carregar i descarregar quan les condicions dels locals comercials o
industrials no permetin fer-ho al seu interior.

4.

Aquestes zones s’han de senyalitzar verticalment i horitzontalment d’acord amb el que disposa la
normativa vigent, i ha de constar, si s’escau, la limitació horària i els dies d’aplicació.

Article 20. Càrrega i descàrrega de mercaderies.
La càrrega i descàrrega de mercaderies s’ha de realitzar d’acord amb les normes següents:
1.

Els vehicles que realitzin operacions de càrrega i descàrrega no poden ocupar totalment ni parcial
les voreres, andanes, passeigs o zones senyalitzades amb franges blanques al paviment, guals, ni
qualsevol altre indret on, amb caràcter general, estigui prohibida la parada.

2.

Les mercaderies s’han de carregar i descarregar pel costat del vehicle més proper a la vorera. Si
això no fos possible, s’ha de fer per la part posterior. En aquest cas s’han de prendre les mesures
adequades per evitar accidents.

3.

Els objectes, les mercaderies o els articles no es poden dipositar directament a terra, sinó que s’han
de traslladar directament de l’immoble al vehicle i viceversa.

4.

La càrrega i descàrrega s’ha de fer amb el personal suficient a fi d’aconseguir la màxima rapidesa i
de no dificultar la circulació, tant de vehicles com de vianants.

5.

Les operacions de càrrega i descàrrega han de fer-se amb el mínim soroll possible.

6.

Si la calçada o la vorera queda bruta un cop realitzada l’operació, és obligatori netejar-la abans
d’abandonar el lloc.

7.

Queda prohibit que els camions circulin amb la porta posterior oberta, així com amb la càrrega
descoberta.
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8.

Quan s’utilitzin bolquets, plomes, grues o altres elements auxiliars, cal que s’adoptin les mesures de
precaució i senyalització que adverteixin els vianants del risc o perill.

Article 21. Operacions de càrrega i descàrrega fora de les seves zones.
En les vies urbanes on no existeixi cap zona de càrrega i descàrrega a una distància de 100 metres
respecte el lloc on s’hagin de realitzar aquestes operacions, caldrà tenir en compte les següents
condicions:
a)

Els vehicles s’han d’alinear paral·lelament al costat de la vorera amb la part davantera en sentit de la
circulació i davant del local on s’hagin d’efectuar les operacions, sempre que no impedeixin la
circulació de la zona.

b)

Queda prohibit ocupar totalment o parcialment les voreres.

c)

No es pot dificultar l’entrada i la sortida dels immobles.

d)

No es podran efectuar les operacions de càrrega i descàrrega ni en doble fila, ni en llocs on està
prohibida la parada.

Article 22. Mercaderies perilloses
El transport i la càrrega i descàrrega de mercaderies perilloses es regirà per la legislació general vigent en
la matèria i per allò establert a l’Ordenança sobre el transport de mercaderies perilloses dins del nucli
urbà.
Article 23 . Estacionaments
L’estacionament de vehicles es regeix per les normes següents:
1.

Els vehicles es podran estacionar en fila, és a dir, paral·lelament a la vorera; en bateria, o sigui
perpendicularment a aquella; i en semibateria, obliquament.

2.

La norma general és que l’estacionament s’ha de fer en fila. L’excepció s’ha de senyalitzar
expressament.

3.

En els estacionaments amb senyalització al paviment, els vehicles s’han de col·locar dins del
perímetre marcat.

4.

Els conductors han d’estacionar el més a prop possible de la vorera, i de tal manera que ni pugui
desplaçar-se espontàniament ni el puguin moure altres persones. A tal efecte, s’ha de prendre les
precaucions adequades i suficients. Els conductors són responsables de les infraccions que es
puguin arribar a produir com a conseqüència d’un canvi de situació del vehicle, esdevingut per
alguna de les causes indicades, llevat que el desplaçament del vehicle per acció de tercers s’hagi
produït amb violència manifesta.

5.

Es prohibeix estacionar remolc, semiremolcs, i caravanes separats del vehicle tractor.

6.

Es prohibeix l’estacionament de vehicles de més de 3.500 kg a tota la ciutat de 22 a 7 hores, llevat
dels llocs expressament habilitats.

Article 24 . Prohibició d’estacionament
Es prohibeix l’estacionament a més dels llocs descrits a la parada, als llocs següents:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

Quan es bloquegi o dificulti la sortida d’un altre vehicle estacionat.
En llocs on s’obstaculitzi la circulació, es disminueixi perillosament la visibilitat d’altres conductors, o
s’obligui a fer maniobres antireglamentàries, i on s’impedeixi la visibilitat dels senyals.
A les voreres, ja sigui totalment o parcialment.
En doble fila, encara que en la primera línia hi hagi un vehicle, un contenidor o qualsevol altre
element de protecció.
Als guals, excepte quan el conductor sigui a l’interior del vehicle. Els titulars o usuaris dels guals
poden requerir la intervenció de la grua municipal quan s’impedeixi l’accés a les finques amb
llicència i que compleixi les condicions fixades a l’Ordenança reguladora dels guals.
A les reserves d’estacionament o a les zones de càrrega i descàrrega.
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g)

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)

En calçades l’amplada de les quals només permeti el pas d’una columna de vehicles, quan la
distància entre el vehicle i el cantó contrari de la calçada o marca longitudinal que indiqui la
prohibició de traspassar-la, sigui inferior a tres metres.
Dins d’un encreuament o confluència de carrers.
Als carrers amb doble sentit de circulació, l’amplada dels quals només permet el pas de dues
columnes de vehicles, quan la distància entre el vehicle i el cantó contrari de la calçada o marca
longitudinal que indiqui la prohibició de traspassar-la, sigui inferior a tres metres.
Als llocs on els senyals ho prohibeixin.
A menys d’1 metre de la línia de façana de les finques en els carrers sense voreres.
En un dels carrils o part de la via reservats a la circulació o al servei de determinats usuaris.
En les zones de vianants o de zones de prioritat invertida, tret dels llocs i horaris on sigui autoritzat.
Fora dels límits de les marques viàries de delimitació de places d’estacionament autoritzats.
Al damunt de les marques viàries indicadores de la ubicació de contenidors o altres elements
similars.
A les zones que eventualment hagin de ser ocupades per activitats o treballs autoritzats, o que hagin
de ser objecte de reparació, senyalització o neteja.
En els llocs reservats per tanques, cons o altres elements de balisament.
Al cantó esquerra de la calçada en relació al sentit de la marxa, en una via urbana de doble sentit.
Als carrils bici.
Davant de sortides d’emergències.
A les zones senyalitzades per a l’ús exclusiu de persones amb mobilitat reduïda.
En totes aquelles situacions, que sense es tar incloses en els apartats anteriors, constitueixin un perill
o obstaculitzin greument la circulació de vianants, vehicles o animals.

Article 25. Estacionament de motocicletes i ciclomotors
1.

L’estacionament de motocicletes i ciclomotors de dues rodes es farà preferentment a les zones i
espais destinats especialment a aquesta finalitat.

2.

L’estacionament a la calçada es farà en bateria o semibateria, i ocuparà una amplada màxima de
dos metres, sense sobresortir de la línia exterior de l’estacionam ent d’altres vehicles.

3.

Excepcionalment, i només en els supòsits en què estigui expressament senyalitzat, les motocicletes i
els ciclomotors podran estacionar a les voreres. Aquest estacionament no autoritza a lligar,
encadenar o recolzar les motocicletes o ciclomotors en cap element estructural de la via pública, ni al
mobiliari urbà, ni a cap altre element fix, excepte en els elements expressament instal·lats a aquesta
fi.

4.

L’estacionament de motocicletes i ciclomotors de més de 2 rodes, es regirà per les normes generals
de l’estacionament.

Article 26. Estacionaments amb horari limitat
1.

L’Ajuntament pot establir zones d’estacionament regulat sota control horari, que permet l’ocupació
d’un espai senyalitzat a la via urbana amb aquesta finalitat, amb el pagament previ del preu públic
acordat.

2.

Aquest estacionament es regularà per la seva normativa específica continguda en el Reglament
Municipal regulador del servei d’estacionament controlat de vehicles de motor en zones especials i
determinades de la via pública del municipi de Manresa.

Article 27 .Estacionament de vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Els titulars de les targetes de mobilitat reduïda poden estacionar i parar en els llocs que expressament
determina la normativa que regula la targeta d’aparcament.
CAPÍTOL V
RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA I IMMOBILITZACIONS
Article 28. De la retirada de vehicles a la via pública
Els vehicles estacionats indegudament que infringeixin preceptes continguts en aquesta Ordenança, a la
Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, i els seus reglaments o disposicions
complementàries, es retiraran de la via pública de la manera i amb els mitjans que l’autoritat municipal
consideri oportuns. Aquesta retirada serà independent de la denúncia que hagi motivat aquesta retirada.
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Article 29. Supòsits de retirada.
Es podran retirar de la via pública i traslladar al dipòsit municipal, el vehicle que es trobi en alguna de les
circumstàncies següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

Quan es trobi es tacionat en doble fila sense conductor.
Quan estigui estacionat en un punt on estigui prohibida la parada i/o l’estacionament.
Quan estigui estacionat en una zona reservada a càrrega i descàrrega durant les hores de la seva
utilització.
Quan el vehicle es trobi estacionat en una parada de transport públic, sempre que es trobin
degudament senyalitzada i delimitada.
Quan estigui en llocs expressament reservats ja sigui per serveis d’urgències i seguretat.
Quan estigui estacionat en una reserva especial d’estacionament per persones amb mobilitat
reduïda.
Quan es trobi estacionat, totalment o parcial en una vorera, andana, refugi, passeig o zona
senyalitzada amb franges al paviment, llevat d’autorització expressa.
Quan ocupi parcialment o total un gual, dins de l’horari autoritzat per utilitzar-lo.
Quan el vehicle estigui estacionat en una zona peatonal, zona de prioritat invertida, excepte per
operacions de càrrega i descàrrega quan sigui permesa i dins dels horaris fixats.
Quan un vehicle estacionat impedeixi el gir o obligui a fer maniobres per efectuar-lo.
Quan el vehicle estigui estacionat en una vorera o xamfrà de manera que sobresorti de la línia de la
voravia dels vials, interrompent el pas d’una fila de vehicles.
Quan es trobi en un emplaçament que impedeixi la visibilitat dels senyals de trànsit als altres usuaris
de la via.
Quan estigui estacionat al davant de les sortides d’emergències de locals destinats a espectacles
públics, durant les hores que se’n celebrin.
Quan es trobi estacionat en l’itinerari o espai que hagi de ser ocupat per una comitiva, desfilada,
processó, cavalcada, prova esportiva o qualsevol altra activitats, degudament autoritzada.
Quan resulti necessari per la reparació i neteja de la via pública.
Quan hagin transcorregut 48 hores des de la immobilització del vehicles sense que s’hagi aixecat
aquesta immobilització, per causes imputables al conductor/titular.
En els supòsits en què estigui estacionat en una zona d’estacionament limitat sota control horari i es
donin les circumstàncies previstes en la legislació específica.
Quan estigui estacionat a la calçada, fora dels llocs permesos.
En zones senyalitzades per ús exclusiu de persones minusvàlides o destorbant o impedint la
utilització dels passos o guals rebaixats per a persones amb mobilitat reduïda.
Davant dels hidrants, contenidors d’escombraries i de recollida selectiva o en les seves proximitats si
destorben la seva funció.
Sempre que constitueixi perill o causi greu destorb a la circulació o al funcionament d’algun servei
públic.

Article 30.
Excepte en els supòsits de subtracció, a altres formes d’utilització del vehicle en contra de la voluntat del
seu titular, degudament justificada, les despeses que s’originin com a conseqüència de la retirada del
vehicle, seran per compte del titular, que haurà d’abonar-les com a requisit previ a la devolució del
vehicle, sense perjudici del dret de recurs que l’assisteix i de la possibilitat de repercutir-les sobre el
responsable de l’accident, de l’abandó del vehicle o de la infracció que hagi donat lloc a la retirada.
Article 31. Immobilització del vehicle
a)

La Policia Local podrà immobilitzar els vehicles en els supòsits previstos en la legislació sobre
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària i normes que les desenvolupin.
També podran procedir a la immobilització quan siguin requerits a l’efecte per una altra administració
o autoritat judicial.

b)

La immobilització dels vehicles es practicarà al carrer, si hi és permès l’estacionament i no es causa
risc a la seguretat de persones i béns. Només s’immobilitzarà al garatge o aparcament públic o
privat que designi el conductor o titular, quan així s’ordeni expressament per una autoritat judicial.

c)

Quan no sigui possible la immobilització al carrer, es practicarà al dipòsit municipal, essent a càrrec
del conductor les despeses de trasllat i pupil·latge.

d)

La immobilització de vehicle cessarà quan desaparegui la causa que la va motivar.

Article 32. Despeses de la immobilització.
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En els supòsits d’immobilització recollits a l’article anterior, les despeses que s’originin com a
conseqüència d’aquesta immobilització, seran per compte del titular, que haurà d’abonar-les com a
requisit previ a l’aixecament d’aquesta mesura, sense perjudici del dret de defensa que li assisteix i de la
possibilitat de repercutir-les sobre la persona responsable que hagi donat lloc a què l’administració adopti
l’esmentada mesura.
CAPÍTOL VI
VEHICLES ABANDONATS
Article 33. Vehicles abandonats.
1.

Els vehicles abandonats seran retirats de la via pública.

2.

Els vehicles abandonats tenen la consideració de residu sòlid urbà.

3.

S’entendrà que un vehicle està en situació d’abandó en algun dels casos següents:
a)
b)
c)
d)

4.

Que estigui estacionat per un període superior a un mes en el mateix lloc de la via.
Que li manquin les plaques de matrícula.
Que presenti desperfectes que permetin presumir racionalment una situació d’abandó o
d’impossibilitat de moviment pels seus propis mitjans.
Quan un cop retirat per la grua municipal per infracció de trànsit i/o immobilitzat, i porti més de
dos mesos en el dipòsit municipal de vehicles.

Els vehicles retirats s’ingressaran al Dipòsit Municipal. Les despeses de trasllat i permanència seran
a càrrec del titular.

Article 34 .Gestió dels vehicles abandonats
1.

Un cop constatada la localització a la via pública d’un vehicle abandonat o quan aquest hagi
ingressat en el Dipòsit Municipal, es requerirà al seu titular perquè en el termini de 15 dies el retiri del
lloc on es trobi estacionat. També s’informarà al titular que l’abandó del vehicle abandonat, com a
residu sòlid, pot donar lloc a la instrucció del corresponent procediment sancionador per infracció de
la normativa medi ambiental.

2.

Transcorregut el termini indicat en el punt anterior sense què el titular s’hagi fet càrrec del vehicle, es
donarà a aquest vehicle el tractament de vehicle fora d’ús.

CAPÍTOL VII
RÈGIM D’INFRACCIONS I SANCIONS
Article 35 .Acumulació de sancions
1.

En el cas que, per aplicació d’aquesta Ordenança, s’incoés expedient sancionador per dues o més
infraccions entre les quals existís relació de causa o efecte, s’imposarà una sola sanció,
corresponent a la sanció més elevada.

2.

En la resta de casos, als responsables de dues o més infraccions, se’ls imposaran les sancions
corresponents a cadascuna de les infraccions comeses.
Cada dia que un vehicle romangui estacionat en lloc prohibit causa una infracció independent.

3.

Article 36. Procediment sancionador
1.

Els expedients sancionadors incoats com a conseqüència de les infraccions a les disposicions
pròpies d’aquesta Ordenança, del seu annex i de la resta de normativa de trànsit, es resoldran
d’acord amb el que disposa el Real Decret 320/1994, de 25 de febrer, pel que s’aprova el reglament
del procediment sancionador en matèria de trànsit.

2.

La regidoria que tingui la competència en matèria de trànsit, és l’òrgan competent per acordar la
incoació i imposició de sancions.

3.

La instrucció del procediment correspondrà al servei de Seguretat Ciutadana.
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4.

La responsabilitat per les infraccions en matèria de trànsit recau directament sobre l’autor de la
infracció. En aquelles infraccions en què no s’hagi pogut identificar al responsable d’aquesta, la
denúncia es remetrà al titular del vehicle, el qual, i un cop requerit a l’efecte, podrà identificar al
conductor responsable de la infracció dins el termini que s’indiqui.

5.

La identificació incompleta d’un conductor, és a dir, que manquin les dades necessàries per
traslladar la responsabilitat, es tindrà com a no efectuat, i el procediment seguirà a nom del titular del
vehicle.

6.

En el cas que es requereixi expressament al titular del vehicle per identificar al conductor
responsable de la infracció, l’incompliment de l’obligació d’identificar a aquest responsable, serà
considerada com a falta greu.

Article 37. Infraccions a la legislació de trànsit i seguretat viària.
1.

Les infraccions tipificades a la legislació de trànsit i seguretat viària es sancionaran per l’Alcaldia o
regidor delegat que tingui expressament delegada aquesta competència, amb la multa que
correspongui segons l’esmentada legislació.

2.

En el marc de la legislació de trànsit i seguretat viària, es considera que un vehicle està en situació
de parada i/o estacionament prohibit, i per tant en infracció de l’esmentada legislació, en els casos
següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)
l)

m)
n)

o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)

3.

En els llocs on ho prohibeix la senyalització.
A les corbes i canvis de rasant de visibilitat reduïda, en les seves proximitats i en els túnels,
passos inferiors i trams de via afectats pel senyal “túnel”.
A les interseccions, les cruïlles i les seves proximitats si es dificulta el gir a d’altres vehicles.
Als llocs on s’impedeixi la visibilitat de la senyalització als usuaris als que afecti i/o obligui a fer
maniobres.
A les zones de vianants; als carrils bici, bus, bus -taxi o taxi; a les parades de transport públic; i
a la resta de carrils o parts de la via reservats exclusivament per a la circulació o el servei de
determinats usuaris.
Als passos senyalitzats per a vianants i ciclistes
En doble fila.
Als carrils i zones destinats a parada i estacionament d’ús exclusiu per al transport públic.
En llocs on s’obstaculitzi la circulació, es disminueixi perillosament la visibilitat d’altres
conductors, o s’obligui a fer maniobres antireglamentàries, i on s’impedeixi la visibilitat dels
senyals.
A les voreres, ja sigui totalment o parcialment.
En doble fila, encara que en la primera línia hi hagi un vehicle, un contenidor o qualsevol altre
element de protecció.
Als guals, excepte quan el conductor sigui a l’interior del vehicle. Els titulars o usuaris dels
guals poden requerir la intervenció de la grua municipal quan s’impedeixi l’accés a les finques
amb llicència i que compleixi les condicions fixades a l’Ordenança reguladora dels guals.
A les reserves d’estacionament o a les zones de càrrega i descàrrega.
En calçades l’amplada de les quals només permeti el pas d’una columna de vehicles , quan la
distància entre el vehicle i el cantó contrari de la calçada o marca longitudinal que indiqui la
prohibició de traspassar-la, sigui inferior a tres metres.
Dins d’un encreuament o confluència de carrers.
Als carrers amb doble sentit de circulació, l’amplada dels quals només permet el pas de dues
columnes de vehicles, quan la distància entre el vehicle i el cantó contrari de la calçada o
marca longitudinal que indiqui la prohibició de traspassar-la, sigui inferior a tres metres.
Als llocs on els senyals ho prohibeixin.
En un dels carrils o part de la via reservats a la circulació o al servei de determinats usuaris.
En les zones de vianants o de zones de prioritat invertida, tret dels llocs i horaris on sigui
autoritzat.
Fora dels límits de les marques viàries de delimitació de places d’estacionament autoritzats.
Al cantó esquerra de la calçada en relació al sentit de la marxa, en una via urbana de doble
sentit.
Als carrils bici.
A les zones senyalitzades per a l’ús exclusiu de persones amb mobilitat reduïda.
En totes aquelles situacions, que sense estar incloses en els apartats anteriors, constitueixin un
perill o obstaculitzin greument la circulació de vianants, vehicles o animals.

Les infraccions a la legislació sobre trànsit es sancionaran amb l’import que li correspon en funció de
la seva classificació com a lleu, greu o molt greu, i que consta detallat en el Annex 1 d’aquest
reglament.
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Article 38. Infraccions en matèria de mercaderies perilloses
Les infraccions tipificades a la legislació sobre ordenació de transports terrestres es sancionaran per
l’alcaldia amb la multa que correspongui segons l’esmentada legislació i la normativa municipal sobre el
transport de mercaderies perilloses dins del nucli urbà.
Article 39. Infraccions en matèria de transport escolar
Les infraccions tipificades a la legislació sobre seguretat del transport escolar i de menors es sancionaran
per l’alcaldia amb la multa que correspongui segons l’esmentada legislació.
Article 40. Infraccions en zones d’estacionament limitat
Les infraccions en zones d’estacionament limitat es sancionaran per l’alcaldia amb la multa que
correspongui segons preveu el Reglament Municipal regulador del servei d’estacionament controlat de
vehicles de motor en zones especials i determinades de la via pública del municipi de Manresa.
Article 41. Infraccions pròpies d’aquesta Ordenança.
Les infraccions pròpies d’aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
1.

Infraccions lleus:
a.

Parar i/ o estacionar a:
— En zones senyalitzades per l’ús exclusiu de persones minusvàl·lides o destorbant o
impedint la utilització dels passos o guals rebaixats per a persones amb mobilitat reduïda.
— Davant els hidrants, contenidors d’escombraries i de recollida selectiva, o en les seves
proximitats si destorben la seva funció.
— Al llocs on destorbi, parcialment o total, el pas de sortida o l’accés de persones, animals o
vehicles a un immoble, local, recinte, aparcament públic o lloc similar.
— Quan es bloquegi o dificulti la sortida d’un altre vehicle estacionat.
— A menys d’1 metre de la línia de façana de les finques en els carrers sense voreres.
— Al damunt de les marques viàries indicadores de la ubicació de contenidors o altres
elements similars.
— A les zones que eventualment hagin de ser ocupades per activitats o treballs autoritzats, o
que hagin de ser objecte de reparació, senyalització o neteja.
— En els llocs reservats per tanques, cons o altres elements de balisament.
— Davant de les sortides d’emergència.
— Als refugis o zones senyalitzades amb franges al paviment.
— A les zones amb zebrejat (illetes).

b.

Circular per la vorera amb bicicleta una persona major de 12 anys.

c.

Circular per la vorera amb bicicleta un menor de 12 anys sense anar acompanyat d’un major
edat.

d.

Circular en bicicleta fora dels camins indicats. En cas que no hi hagi indicació, s’haurà de
respectar la velocitat normal d’un vianant, el qual sempre tindrà preferència, sense que en cap
cas, se’l posi en perill.

e.

Circular amb bicicleta efectuant competicions i/o marxes, excepte quan es disposi de la
corresponent autorització.

f.

Circular per les voreres, andanes i passeigs, amb patins, patinets, monopatins, tricicles,
bicicletes i similars, sense adequar la seva velocitat a la dels vianants, i/o superant la velocitat
de 10 km/h.

g.

Circular per les voreres, andanes i passeigs, amb patins, patinets, monopatins, tricicles,
bicicletes i similars, una persona major de 12 anys.

h.

Circular per les voreres, andanes i passeigs, amb patins, patinets, monopatins, tricicles,
bicicletes i similars, una persona menor de 12 anys, sense anar acompanyada d’un major
d’edat.

i.

No respectar, les bicicletes, els patins i els patinets la prioritat de pas dels vianants.
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2.

j.

Llançar o dipositar des d’un vehicle, objectes o deixalles a la via pública, com papers, plàstics,
embolcalls o restes de menjar, paquets de tabac, burilles de cigarretes, o similars, així com
escopir des de l’interior del vehicle o treure les extremitats o parts dels cos a fora.

k.

No respectar-se mútuament, els usuaris de la via i ser desconsiderats entre ells.

l.

No col·laborar amb els funcionaris o els seus agents per facilitar la seva tasca i el compliment
de les seves funcions.

ll.

No comunicar, el conductor o titular d’un vehicle, a l’autoritat municipal, i en qualsevol cas a la
policia local, els desperfectes que per causa d’un accident o derivades de la utilització del
vehicle, s’hagin pogut produir a la via o als seus elements, així com els possibles danys al
patrimoni públic o privat, encara que s’hagin produït de manera fortuïta o aliena a la voluntat del
conductor o titular del vehicle.

m.

No travessar, els vianants, les calçades pels passos senyalitzats i, si no n’hi ha, pels extrems
de les voreres, de manera perpendicular a la línia de la vorera i després d’assegurar-se que no
s’acosten vehicles.

n.

No respectar les prescripcions contingudes respecte la forma de realitzar les operacions de
càrrega i descàrrega a la via pública.

o.

No respectar les condicions fixades per l’estacionament de ciclomotors i motocicletes.

p.

Col·locar publicitat als senyals de trànsit, els seus suports o els seus voltants.

q.

La col·locació de tendals, cartells, anuncis i instal·lacions en general que enlluernin o que
impedeixin o limitin als usuaris la normal visibilitat dels semàfors i senyals o que puguin
distreure la seva atenció.

Infraccions greus
a)
b)
c)
d)

3.

Estacionar o parar al davant de les sortides d’emergència de centres o instal·lacions públiques,
establiments d’ús públic o similar, degudament senyalitzat, durant les hores de concurrència.
Col·locar obstacles a la via pública que puguin destorbar la normal circulació de vehicles i de
vianants.
No senyalitzar, protegir i/o il·luminar els obstacles col·locats a la via pública, quan estigui obligat
de fer-ho.
Col·locar senyalització sense disposar de l’autorització.

Infraccions mot greus

Es consideren molt greus les infraccions a què fa referència l’apartat anterior, quan concorrin
circumstàncies de perill per raó de la intensitat de la circulació, les característiques i condicions de la via,
les condicions atmosfèriques, de visibilitat, la concurrència simultània de vehicles i altres usuaris, o que
afectin greument a un servei públic, la funció dels agents de l’autoritat o qualsevol altra circumstància
anàloga que pugui constituir un risc afegit i concret al previst per a les infraccions greus en el moment de
cometre’s la infracció.
Article 42. Sancions a infraccions d’aquesta Ordenança.
1.

Les sancions a les infraccions tipificades a l’article 41, són les següents:
a)
b)
c)

2.

Les infraccions lleus es sancionaran amb multa de 60€.
Les infraccions greus es sancionaran amb multa de 180€.
Les infraccions molt greus es sancionaran amb multa de 360€.

Quan durant la tramitació d’un procediment sancionador, es determinin circumstàncies com la
gravetat i transcendència dels fets, la reincidència de l’infractor en fets de similar naturalesa i el perill
potencial creat, les multes a què al·ludeix l’apartat anteriors podran ser de fins a 91€ per les
infraccions lleus, 301€ per les infraccions greus i 602€ per les infraccions molt greus.

Article 43. Sancions a les infraccions de legislació sobre trànsit.
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Les infraccions en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària que no constitueixen
infracció pròpia d’aquesta Ordenança i que no estiguin expressament tipificades com a tal a l’article 41, es
sancionaran d’acord amb el quadre d’infraccions i sancions, annex 1 d’aquesta Ordenança.
Article 44. Retirada del permís o llicencia de conducció
a)
b)

c)

La comissió d’una infracció molt greu comporta la retirada del permís o llicència de conducció,
conforme prevegi la legislació sobre trànsit.
La comissió de les infraccions greus relatives a la conducció amb una taxa d’alcohol superior a
la permesa, la negativa a efectuar la prova d’impregnació alcohòlica i les relatives a superar els
límits de velocitat permesos, comportaran la proposta de suspensió del permís o llicència de
conducció.
A part dels supòsits previstos a l’apartat anterior, la comissió d’una infracció greu pot
comportar, a part de la sanció econòmica, la proposta de suspensió del permís o llicència de
conducció segons preveu la legislació sobre trànsit, en funció de la reincidència de l’infractor en
fets de similar naturalesa i el perill potencial creat.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades les Ordenances següents:
Ordenança de Circulació, de 20 de novembre de 1989.
Ordenança de circulació reguladora de la immobilització i retirada de vehicles de les vies públiques, de
data 17 de febrer de 1989.

ANNEXES
RD 1428/203, de 21 de novembre
REGLAMENT GENERAL DE CIRCULACIÓ

MÈTODE:
El catàleg d’infraccions inclou la majoria dels fets que les constitueixen, però en cap cas en pressuposa
una LLISTA TANCADA. La presentació de cada fet codificat es disposa gràficament en CINC columnes
que, a cada fitxa, vénen acompanyades per una franja tintada que identifica la disposició normativa que
les preveu:
La primera: Per concepte d’infracció on apareix desglossada la redacció de cada precepte infringit.
S’inclouen les infraccions més comuns, però pot ser denunciada qualsevol infracció del codificat general.
La segona: Per article infringit, on consta l’article i, si s’escau, l’apartat corresponent.
La tercera: Per naturalesa de la infracció, on es determina si una infracció es lleu, greu o molt greu amb la
conseqüència de proposta de retirada del permís de conducció en greus i molt greus. La denúncia és al
municipi de Manresa, excepte les contemplades en l’article 67.2 LSV que és competent el Servei Català
de trànsit.
La quarta: Per la quantia, per regla general, les lleus es cobren al 60 % de la quantia màxima amb
excepcions. Les greus i molt greus al 100 % amb excepcions.
Per a les infraccions de velocitat i alcoholèmia no es determina la quantitat, sinó que l’agent haurà de
remetre’s als barems sancionadors annexos
NORMES GENERALS DE COMPORTAMENT EN LA CIRCULACIÓ
Comportar -se de manera que s’entorpeix indegudament la circulació (indicar el comportament)
Comportar -se de manera que s’origina perill, perjudicis o molèsties innecessàries a les persones (indicar els perjudicis
causats)
Comportar -se de manera que es causen danys als béns (indiqueu els danys causats)
Conduir de forma negligent (indicar la conducta)
Conduir de forma temerària (indicar detalladament el tipus de conducció)
Activitats que afecten la seguretat de la circulació
Llençar, dipositar o abandonar a la via objectes o matèries que entorpeixen la circulació, la parada o l’estacionament
(indicar objectes o matèries i efectes produïts)
Llençar, dipositar o abandonar a la via objectes o matèries que fan perillosa la circulació, la parada o l’estacionament
(indicar objectes o matèries i efectes produïts)
Llençar, dipositar o abandonar a la via objectes o matèries que poden deteriorar la via o les seves instal·lacions (indicar
objectes o matèries i efectes produïts)
Llençar, dipositar o abandonar a la via objectes o matèries que produeixen en la via o en les seves proximitats efectes que

2.1
2.2

L
L

60,00
90,00

2.2.1
3.1.1
3.1.2

L
G
MG

90,00
150,00
600,00

4.2.1

L

60,00

4.2.2

L

60,00

4.2.3

L

60,00

4.2.4

L

60,00
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modifiquen les condicions apropiades per circular, parar o estacionar (indicar objectes o matèries i efectes produïts)
Instal·lar a la via aparells, instal·lacions o construccions que entorpeixen la circulació

4.3.1

L

60,00

Realitzar a la via filmacions, enquestes o assajos que entorpeixen la circulació

4.3.2

L

60,00

Crear un obstacle o perill a la via i no adoptar les mesures necessàries per fer -lo desaparèixer com més aviat millor
(indicar obstacle o perill existent)

5.1.1

L

60,00

Crear un obstacle o perill a la via i no adoptar les mesures necessàries perquè pugui ser advertit per la resta d’usuaris
(indicar obstacle o perill existent)

5.1.2

L

60,00

Crear un obstacle o perill a la via i no adoptar les mesures necessàries perquè no dificulti la circulació (indicar obstacle o
perill existent)

5.1.3

L

60,00

No senyalitzar de forma eficaç un obstacle o perill creat a la via per avisar que hi és (indicar l’obstacle o perill existent i
forma de senyalització)

5.3

L

60,00

Parar o estacionar un vehicle destinat a tasques d’assistència en un lloc diferent del fixat per l’agent de l’autoritat (indicar
tipus de vehicle d’assistència –mecànica, servei d’urgència o conservació de carreteres- i lloc de parada o estacionament)

5.4

G

92,00

Llençar a la via o a les seves proximitats qualsevol objecte que pot donar lloc a la producció d’incendis (indicar objecte i
lloc on llençat)

6.1

G

300,00

Llençar a la via o a les seves proximitats qualsevol objecte que pot posar en perill la seguretat viària (indicar objecte i tipus
de perill)

6.2

G

92,00

7.1.1

L

90,00

7.1.2
7.1.3

L
L

90,00
90,00

7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4

L
L
L
L

90,00
90,00
90,00
90,00

Senyalització d’obstacles i perills

Emissió de pertorbacions i contaminants
Circular amb un vehicle que emet pertorbacions electromagnètiques, amb uns nivells d’emissió de sorolls per damunt dels
límits reglamentaris
Emetre gasos o fums per damunt dels límits reglamentaris
No col·laborar, el conductor del vehicle ressenyat, en les proves de detecció de possibles deficiències en l’emissió de
pertorbacions electromagnètiques, sorolls, gasos o fums
Circular amb expulsió lliure de gasos, sense el dispositiu silenciador d’explosions
Circular amb el silenciador incomplet, inadequat o deteriorat
Circular expulsant els gasos del motor a través d’un tub ressonador
Circular amb el vehicle ressenyat, de combustió interna, sense el dispositiu que evita la projecció descendent, a l’exterior,
del combustible no cremat
Circular amb el vehicle ressenyat, de combustió interna, llençant fums que poden dificultar la visibilitat als conductors
d’altres vehicles o resultar nocius
Emetre qualsevol contaminant a la via per un focus emissor diferent d’un vehicle de motor, per damunt dels nivells
establerts
Instal·lar un abocador d’escombraries i residus dins de la zona d’afecció de la carretera
Instal·lar un abocador d’escombraries i residus fora de la zona d’afecció de la carretera amb perill que el fum produït per la
incineració de les escombraries arribi a la carretera
TRANSPORT DE PERSONES
Transportar, en el vehicle ressenyat, un nombre de persones superior al de places autoritzades (indicar número de
persones transportades i de places autoritzades)

7.2.5

L

90,00

7.4 .1

L

90,00

7.4.2
7.4.3

L
L

90,00
90,00

9.1.1

L

60,00

A efectes de còmput del nombre de persones transportades:
en els turismes, autobusos i vehicles mixtes adaptables no es comptarà cada menor de 2 anys al càrrec d’un adult diferent al conductor, sempre que no
ocupi plaça
en els turismes, cada menor de més de 2 anys i menys de 12 computarà com a mitja plaça, sense que el nombre màxim de places computat d’aquesta
manera pugui excedir del que correspongui al 50% del total, exclòs el conductor
en els automòbils autoritzats per transport escolar i de menors, caldrà atendre la legislació específica
Transportar, en el vehicle ressenyat, un nombre de persones de manera que s’augmenta en un 50% el nombre de places
autoritzades, exclòs el conductor (indicar número de persones i de places autoritzades)
No tenir, un vehicle de servei públic o autobús, la placa interior que assenyala el nombre de places
Transportar persones i/o equipatges de manera que s’excedeix la MMA del vehicle (indicar la MMA autoritzada i el pes
realment transportat)

Col·locació i disposició de les persones
Transportar persones en un lloc diferent del que tenen destinat i condicionat en els vehicles
No portar instal·lada la protecció de la càrrega que estableix la legislació reguladora dels vehicles en un vehicle autoritzat
per transportar simultàniament persones i càrrega
Portar instal·lada una protecció de la càrrega, en un vehicle autoritzat per transportar simultàniament persones i càrrega,
de manera que la càrrega destorba els ocupants del vehicle
Portar instal·lada una protecció de la càrrega, en un vehicle autoritzat per transportar simultàniament persones i càrrega,
de manera que la càrrega pot danyar els ocupants del vehicle en cas de ser projectada

9.1.2

MG

9.1.3
9.1.4

L
L

10.1
10.3.1

450
60,00
60,00

60,00
150,00

10.3.2

L
67.2
LSV
L

10.3.3

L

90,00

60,00

Transport col·lectiu de persones
Efectuar, el cond uctor d’un vehicle de transport col·lectiu de persones, parades i arrencades amb sacsejades o moviments
11.1.1
L
60,00
bruscos
No efectuar, el conductor d’un vehicle de transport col·lectiu de persones, una parada tan a la vora com sigui possible del
11.1.2
L
60,00
costat dret de la calçada
Realitzar, el conductor d’un vehicle de transport col·lectiu de persones, actes que el poden distreure durant la marxa del
11.1.3
L
60,00
vehicle
No vetllar, el conductor i/o la persona encarregada d’un transport col·lectiu de persones, per la seguretat dels viatgers
11.1.4
L
60,00
durant la marxa, les pujades o les baixades
Distreure, el viatger d’un vehicle de transport col·lectiu de persones, el conductor del vehicle durant la marxa
11.2.a)
L
60,00
Entrar o sortir del vehicle, el viatger d’un vehicle de transport col·lectiu de persones, per un lloc diferent del que hi ha
11.2.b)
L
60,00
destinat per fer -ho
Entrar en el vehicle, el viatger d’un vehicle de transport col·lectiu de persones, quan s’ha avisat que està complet
11.2.c)
L
60,00
Dificultar innecessàriament el pas per llocs destinats al trànsit de persones, el viatger d’un vehicle de transport col·lectiu
11.2.d)
L
60,00
de persones
Portar, el viatger d’un vehicle de transport col·lectiu de persones, qualsevol animal
11.2.e)
L
60,00
S’exceptuen d’aquesta prohibició els casos en què en el vehicle existeixi un lloc destinat per al transport d’animals i també en els supòsits de gossos pigall
Portar matèries o objectes perillosos, el viatger d’un vehicle de transport col·lectiu de persones, en condicions diferents de
11.2.f)
L
60,00
les que estableix la regulació específica sobre la matèria
Desatendre, el viatger d’un vehicle de transport col·lectiu de persones, les instruccions que, sobre el servei, donen el
11.2.g)
L
60,00
conductor o la persona encarregada del vehicle
No prohibir, el conductor o la persona encarregada d’un transport col·lectiu de persones, l’entrada al vehicle o no ordenar
11.2
L
60,00
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la sortida als viatgers que incompleixen els preceptes anteriors

NORMES RELATIVES A CICLES, CICLOMOTORS I MOTOCICLETES
Circular, més d’una persona, en un cicle fabricat per a una sola persona
12.1.1

L

60,00

Això no obstant, quan el conductor sigui major d’edat pot transportar un menor de fins a 7 anys en un seient addicional homologat

Conduir un cicle transportant un passatger menor de 7 anys sense tenir l’edat requerida per fer -ho
12.1.2
L
90,00
Conduir un cicle transportant un passatger menor de 7 anys sense tenir instal·lat un seient addicional homologat
12.1.3
L
90,00
Transportar en un ciclomotor o una motocicleta un passatger menor de 12 anys
12.2.1
L
60,00
Excepcionalment els majors de 7 anys poden circular en motocicletes o ciclomotors conduïts pel pare, mare o tutor, persones major d’edat autoritzades per
aquests, sempre que utilitzin casc homologat, vagin amb una cama a cada costat de la motocicleta o ciclomotor, amb els peus recolzats en els reposapeus
laterals i que utilitzi el seient de darrere del conductor
Circular, el passatger d’un ciclomotor o d’una motocicleta, sense dur una cama a cada costat del ciclomotor o de la
12.2.2
L
60,00
motocicleta ni amb els peus recolzats als reposapeus laterals
Circular, el passatger d’un ciclomotor o d’una motocicleta, a l’entremig del conductor i el manillar
12.2.3
L
60,00
Arrossegar, el vehicle ressenyat, un remolc o un semiremolc incomplint les condicions establertes reglamentàriament
12.4
L
60,00
(indicar incompliment)
Les motocicletes, els vehicles de tres rodes, els ciclomotors i els cicles i bicicletes poden arrossegar un remolc o semiremolc sempre que no superin el 50%
de la massa en buit del vehicle tractor i es compleixin les condicions següents:
la circulació ha de ser de dia i en condicions que no disminueixin la visibilitat
la velocitat queda reduïda en un 10% respecte de les velocitats genèriques establertes per aquests vehicles
en cap cas es poden transportar persones en el vehicle remolcat
en circulació urbana cal atendre les ordenances corresponents

CÀRREGA DE VEHICLES I TRANSPORT DE MERCADERIES O COSES
Dimensions del vehicle i de la càrrega
Circular amb el vehicle ressenyat, les dimensions del qual, inclosa la càrrega, excedeixen dels límits reglamentaris
(detallar dimensions del vehicle o limitacions de la via)
Circular sense autorització especial, amb el vehicle ressenyat que transporta càrrega indivisible, les dimensions del qual,
inclosa la càrrega, excedeixen dels límits reglamentaris (detallar dimensions del vehicle i de la càrrega)
Circular amb el vehicle ressenyat incomplint les condicions establertes en l’autorització especial (detallar la condició
incomplerta)

Disposició de la càrrega
Circular amb un vehicle amb una càrrega que pot arrossegar -se, caure sobre la via o desplaçar -se de manera perillosa a
causa del seu condicionament
Circular amb un vehicle amb una càrrega que pot comprometre l’estabilitat del vehicle a causa del seu condicionament
Circular amb un vehicle amb una càrrega que produeix soroll, pols o altres molèsties que es poden evitar
Circular amb un vehicle amb una càrrega que oculta els dispositius d’enllumenat o de senyalització lluminosa, les plaques
o els distintius obligatoris o les advertències manuals del conductor
Circular amb un vehicle sense portar cobertes, totalment i eficaçment, les matèries que produeixen pols o que poden
caure

Dimensions de la càrrega
Circular amb un vehicle destinat al transport de mercaderies, la càrrega indivisible del qual sobresurt dels límits
reglamentaris

13.1

67.2
LSV
67.2
LSV
67.2
LSV

150,00

14.1.a)

L

60,00

14.1.b)
14.1.c)
14.1.d)

L
L
L

60,00
60,00
60,00

14.2

L

60,00

15.2.1

L

60,00

13.2.1
13.2.2

450,00
150,00

En el cas de bigues, pals, tubs i altres càrregues de longitud indivisible:
en els vehicles de longitud superior a 5 metres, la càrrega pot sobresortir fins a 2 metres per davant i 3 metres per darrere;
- en vehicles de longitud igual o inferior a 5 metres, la càrrega pot fins a un terç de la longitud del vehicle tant per davant com per darrere.
En el cas que la dimensió menor de la càrrega indivisible sigui superior a l’amplada del vehicle, la càrrega pot sobresortir fins a 0,40 metres per cada lateral,
de manera que no se superin els 2,5 metres d’amplada total
Circular amb un vehicle, no destinat al transport de mercaderies, la càrrega del qual sobresurt dels límits reglamentaris
15.2.2
L
60,00
La càrrega pot sobresortir per darrere fins a un 10% de la longitud del vehicle i si fos indivisible fins a un 15%
Circular amb un vehicle d’amplada inferior a 1 metre la càrrega del qual sobresurt dels límits reglamentaris
15.3
L
60,00
La càrrega no pot sobresortir lateralment més de 0,50 metres a cada costat de l’eix longitudinal del vehicle, ni pot sortir per davant, ni més de 0,25 metres
per darrere
No protegir la càrrega que sobresurt per evitar danys o perills als altres usuaris
15.4
L
60,00
No senyalitzar reglamentàriament la càrrega que sobresurt en un vehicle destinat al transport de mercaderies (indicar el
15.5
L
60,00
defecte en la senyalització o la manca de la mateixa)
La càrrega que sobresurt per darrere s’ha de senyalitzar amb el senyal V-20, que s’ha de col·locar a l’extrem posterior de la càrrega de manera que quedi
constantment perpendicular a l’eix del vehicle. Quan la càrrega sobresurti longitudinalment per tota l’amplada de la part posterior del vehicle, s’han de
col·locar transversalment dos pannells de senyalització, cadascun en un extrem de la càrrega o de l’amplada del material que sobresurti. Ambdós pannells
s’han de col·locar de manera que formin una geometria de V invertida.
Quan el vehicle circula entre el vespre i l’alba o amb condicions meteorològiques ambientals que disminueixen sensiblement la visibilitat, la càrrega ha d’anar
senyalitzada, a més, amb un llum vermell. Quan la càrrega sobresurt per davant, la senyalització ha de fer-se amb un llum blanc.
No senyalitzar reglamentàriament, entre el vespre i l’alba, o amb condicions meteorològiques o ambientals que
disminueixen sensiblement la visibilitat, la càrrega que sobresurt lateralment del gàlib del vehicle de manera que el seu
extrem lateral es troba a més de 0,40 metres del costat exterior de l’enllumenat de posició davanter o posterior

15.6

L

60,00

La càrrega ha d’estar senyalitzada, en cadascuna de les seves extremitats laterals, cap endavant, amb un llum blanc i un dispositiu reflectant de color blanc,
i cap enrere, amb un llum vermell i un dispositiu reflectant de color vermell

Operacions de càrrega i descàrrega
Realitzar dins la via operacions de càrrega i descàrrega
16.1
L
60,00
Les operacions de càrrega i desc àrrega han de realitzar -se fora de la via. Excepcionalment, quan sigui inexcusable efectuar les operacions a la via, s’han de
realitzar sense ocasionar perill o pertorbacions greus al trànsit d’altres usuaris
Realitzar dins la via operacions de càrrega i descàrrega ocasionant perill o pertorbacions greus al trànsit d’altres usuaris
(indicar perill o pertorbació)
Realitzar a la via operacions de càrrega i descàrrega sense respectar les disposicions sobre la parada i l'estacionament
Realitzar a la via operacions de càrrega i descàrrega sense respectar les disposicions de les autoritats municipals sobre
hores i llocs adequats (indicar incompliment)
Realitzar a la via operacions de càrrega i descàrrega sense fer -ho, essent possible, pel costat del vehicle més proper al
costat de la calçada
Realitzar a la via operacions de càrrega i descàrrega sense mitjans suficients per aconseguir la màxima celeritat
Realitzar a la via operacions de càrrega i descàrrega de manera que es produeixen sorolls o molèsties innecessaris
Realitzar a la via operacions de càrrega i descàrrega de manera que es diposita la mercaderia a la calçada, al voral o a la
zona de vianants

16.2

L

60,00

16.a).1
16.a).2

L
L

60,00
60,00

16.b)

L

60,00

16.c).1
16.c).2
16.c).3

L
L
L

60,00
60,00
60,00
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NORMES GENERALS DELS CONDUCTORS
Control del vehicle o animals
Conduir sense la precaució necessària davant la proximitat d’altres usuaris de la via
17.1.1
L
60,00
Conduir sense especial precaució davant la proximitat de nens, persones de la tercera e dat, invidents o amb disminució
17.1.2
L
90,00
Menar cavalleria, ramats i vehicles de tracció animal corrent per la via a la vora d’altres de la mateixa espècie o de
17.2
L
60,00
persones que van a peu, així com abandonar -ne la conducció, deixant-los marxar lliurement, o detenir-se en el camí
Altres obligacions del conductor
Conduir un vehicle sense mantenir la pròpia llibertat de moviments (indicar la causa)
18.1.1
L
60,00
Conduir un vehicle sense mantenir el camp necessari de visió
18.1.2
L
60,00
(indicar la causa)
Conduir un vehicle sense mantenir l’atenció permanent a la conducció (indicar la causa)
18.1.3
L
60,00
Circular amb un vehicle utilitzant pantalles visuals incompatibles amb l’atenció permanent a la conducció (especificar
18.1.4
L
90,00
tipus d’aparell)
Es considera incompatible amb l’obligatòria atenció permanent a la conducció l’ús pel conductor amb el vehicle en moviment de dispositius tals com
pantalles amb accés a internet, monitors de televisió i reproductors de vídeo o DVD. S’exce ptuen d’aquest supòsit l’ús de monitors que tot i estar a la vista
del conductor la seva utilització sigui necessària per a la visió d’accés o baixada de vianants o per a la visió en vehicles amb càmera de maniobres
posteriors, així com el dispositiu GPS
Conduir un vehicle sense mantenir la posició adequada o sense fer -la mantenir als passatgers, o col·locant els objectes
18.1.5
L
60,00
o els animals transportats de manera que interfereixen la conducció
Conduir utilitzant cascos o auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so
18.2.1
L
60,00
Es permet la utilització d’aquests mitjans si la comunicació té lloc sense utilitzar les mans ni utilitzar cascos, auriculars o instruments similars.
Conduir utilitzant dispositius de telefonia mòbi l o qualsevol altre sistema de comunicació que requereixi intervenció
manual del conductor
Portar instal·lat en el vehicle algun mecanisme, sistemes o instruments encaminats a eludir la vigilància dels agents de
trànsit o que emeten o fan s enyals amb aquesta finalitat (especificar mecanisme que porta el vehicle)
Utilitzar mecanismes de detecció de radar (especificar mecanisme)

18.2.2

L

90,00

18.3.1

L

90,00

18.3.2

L

90,00

Visibilitat en el vehicle
Circular amb un vehicle la superfície de cristall del qual no permet al seu conductor la visibilitat diàfana sobre tota la via
19.1.1 67.2
per la col·locació de làmines o adhesius
LSV
Circular amb un vehicle proveït de làmines adhesives o cortinetes contra el sol en les finestres posteriors sense dur el s
19.1.2 67.2
dos miralls retrovisors exteriors reglamentaris
LSV
Cal tenir en compte que la utilització de làmines adhesives en els vehicles és permesa en les condicions establertes en la reglamentació de vehicles
Col·locar en un vehicle vidres tintats o acolorits no homologats
19.2 67.2
LSV
NORMES SOBRE BEGUDES ALCOHÒLIQUES
Taxes d'alcohol
Conduir un vehicle amb una taxa d'alcohol a la sang superior a 0,5 grams per litre, o d'alcohol en aire espirat superior a
0,25 mil·ligrams per litreS’hi inclouen els conductors de bicicletes
Conduir un vehicle destinat al transport de mercaderies amb MMA superior a 3.500 kg amb una taxa d'alcohol a la sang
superior a 0,3 grams per litre, o d'alcohol en aire espirat superior a 0,15 mi l·ligrams per litre
Conduir un vehicle destinat al transport de viatgers de més de nou places amb una taxa d’alcohol a la sang superior a 0,3
grams per litre, o d’alcohol en aire espirat superior a 0,15 mil·ligrams per litre
Conduir un vehicle de servei públic amb una taxa d’alcohol a la sang superior a 0,3 grams per litre, o d’alcohol en aire
espirat superior a 0,15 mil·ligrams per litre
Conduir un vehicle destinat al transport escolar o de menors amb una taxa d’alcohol a la sang superior a 0,3 grams per
litre, o d’alcohol en aire espirat superior a 0,15 mil·ligrams per litre
Conduir un vehicle destinat al transport de mercaderies perilloses amb una taxa d’alcohol a la sang superior a 0,3 grams
per litre, o d’alcohol en aire espirat superior a 0,15 mil·ligrams per litre
Conduir un vehicle de servei d’urgència amb una taxa d’alcohol a la sang superior a 0,3 grams per litre, o d’alcohol en aire
espirat superior a 0,1 5 mil·ligrams per litre
Conduir un vehicle destinat a transports especials amb una taxa d’alcohol a la sang superior a 0,3 grams per litre, o
d’alcohol en aire espirat superior a 0,15 mil·ligrams per litre
Conduir el vehicle ressenyat amb un permís de conducció d’antiguitat inferior als dos anys amb una taxa d’alcohol a la
sang superior a 0,3 grams per litre, o d’alcohol en aire espirat superior a 0,15 mil·ligrams per litre
Conduir el vehicle ressenya t amb una llicència de conducció d’antiguitat inferior als dos anys amb una taxa d’alcohol a la
sang superior a 0,3 grams per litre, o d’alcohol en aire espirat superior a 0,15 mil·ligrams per litre
Investigació de l'alcoholèmia: persones obligades
No sotmetre’s, un usuari de la via implicat en un accident de circulació, a les proves de detecció alcohòlica
No sotmetre's, el conductor o l'usuari de la via, implicat directament com a possible responsable en un accident, a le s
proves de detecció alcohòlica
No sotmetre's, el conductor d'un vehicle amb símptomes d'estar sota la influència de begudes alcohòliques, a les proves
de detecció alcohòlica
No sotmetre's, el conductor d'un vehicle denunciat per cometre alguna infracció al Reglament general de circulació, a les
proves de detecció alcohòlica
No sotmetre's, el conductor d'un vehicle requerit a fer -ho per l'autoritat o els seus agents, en un control preventiu, a les
proves de detecció alcohòlica
Obligacions del personal sanitari
No procedir, el personal sanitari, a l’obtenció de mostres per a la detecció d’alcohol
No remetre al laboratori corresponent, el personal sanitari, les mostres obtingudes per a la detecció d’alcohol
No donar compte a l’autoritat corresponent, el personal sanitari, del resultat de les proves efectuades
Comunicar, el personal sanitari, les dades relatives a l’obtenció de mostres de forma inadequada o incompleta
NORMES SOBRE ESTUPEFAENTS I DROGUES TÒXIQUES
Conduir havent ingerit o incorporat a l’organisme drogues o estupefaents, o trobant-se sota els efectes de medicaments o
substàncies que alteren l’estat físic o mental apropiat per circular sense perill
S’inclouen en aquest supòsit els conductors de bicicletes

Proves per a la detecció de substàncies estupefaents i similars
No sotmetre’s, el conductor o l’usuari de la via, implicat directament com a possible responsable en un accident, a les
proves per a la detecció d’estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues
No sotmetre’s, el conductor d’un vehicle amb símptomes o manifestacions d’estar sota la influència d’estupefaents o
substàncies anàlogues, a les proves per a la seva detecció
No sotmetre’s, el conductor d’un vehicle denunciat per cometre alguna infracció al Reglament general de circulació, a les
proves per a la detecció d’estupefaents o s ubstàncies anàlogues
No sotmetre’s, el conductor d’un vehicle requerit a fer -ho per l’autoritat o els seus agents, en un control preventiu, a les

20

MG

150,0
150,0

150,0

Veure
barem
Veure
barem
Veure
barem
Veure
barem
Veure
barem
Veure
barem
Veure
barem
Veure
barem
Veure
barem
Veure
barem

20

MG

20

MG

20

MG

20

MG

20

MG

20

MG

20

MG

20

MG

20

MG

21
21.a)

MG
MG

600,00
600,00

21.b)

MG

600,00

21.c)

MG

600,00

21.d)

MG

600,00

26.1.1
26.1.2
26.1.3
26.1.4

L
L
L
L

60,00
60,00
60,00
60,00

27.1

MG

600,00

28.1.1

MG

600,00

28.1.2

MG

600,00

28.1.3

MG

600,00

28.1.4

MG

600,00
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proves per a la detecció d’estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàl ogues

LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES
Sentit de la circulació
Circular per l’esquerre, en sentit contrari a l’estipulat, en una via de doble sentit de la circulació
Circular per l’esquerre, en sentit contrari a l’estipulat, en una via de doble sentit de la circulació, en un tram amb visibilitat
reduïda
Circular per una via de doble sentit de la circulació sense acostar -se tant com sigui possible al costat dret de la calçada
per mantenir la separació lateral suficient que permeti creuar amb seguretat un altre vehicle
Circular per una via de doble sentit de la circulació, en un revolt o un canvi de rasant de visibilitat reduïda, sense deixar
completament lliure la meitat de la calçada que correspon al sentit contrari

29.1.1
29.1.2

MG
MG

314,00
450,00

29.1.3

L

60,00

29.1.4

G

300,00

UTILITZACIÓ DELS CARRILS
Calçades amb doble sentit de circulació
Circular pel voral sense causa o raó d'emergència
30.1
L
60,00
S’exclouen d’aquesta prohibició els ciclomotors, els vehicles per persones amb mobilitat reduïda i els vehicles especials amb MMA inferior als 3.500 kg
Circular pel carril de l'esquerre, en sentit contrari a l’estipulat, en una calçada amb doble sentit de circulació i dos carrils
separats o no per marques viàries
Circular pel carril central, en una calçada amb doble sentit de circulació i tres carrils separats per marques longitudinals
discontínues, sense que això es degui a un avançament ni a un canvi de direcció cap a l'esquerre
Circular pel carril de l'esquerre, en sentit contrari a l’estipulat, en una calçada amb doble sentit de circulació i tres carrils
separats per marques longitudinals discontínues
En poblat, en calçades amb més d’un carril reservat per al mateix sentit de marxa
Circular amb un vehicle, en poblat, per una calçada amb almenys dos carrils per al mateix sentit, delimitats amb marques
longitudinals, desplaçant-se de carril sense motiu justificat (descriure com s’efectua aquest canvi de carril)
S’exclouen d’aquest supòsit els ciclomotors i els vehicles per persones amb mobilitat reduïda

SUPÒSITS ESPECIALS DEL SENTIT DE CIRCULACIÓ
Ordenació especial del trànsit per raons de seguretat o fluïdesa de la circulació
Circular per una via en sentit contrari a l’ordenat per l’Autoritat competent per raons de fluïdesa o seguretat del trànsit
(indicar incompliment)
Circular per una via subjecta a restriccions de circulació per raons de seguretat o fluïdesa del trànsit sense la
corresponent a utorització
REFUGIS, ILLES O DISPOSITIUS DE GUIES O ANÀLEGS: sentit de circulació
Circular en sentit contrari al que està estipulat en una via de doble sentit de circulació, on hi ha un refugi, una illa o un
dispositiu de guia
Circular en sentit contrari al que està estipulat per una plaça, una glorieta o en una confluència de vies
UTILITZACIÓ DE LES CALÇADES
Circular per la calçada en sentit contrari al que està estipulat en una via dividida en dues calçades

VELOCITAT
Moderació de la velocitat
Circular amb un vehicle sense moderar la velocitat i, en el seu cas, detenir-se, quan les circumstàncies ho exigeixen
(indicar circumstàncies)
Circular sense moderar prou la ve locitat quan hi ha vianants a la part de la via que el vehicle està utilitzant o quan es pot
preveure racionalment que hi irrompran
Circular sense moderar prou la velocitat quan hi ha nens, gent gran, invidents o altres persones amb dis minució a la part
de la via que el vehicle està utilitzant o quan es pot preveure racionalment que hi irrompran
Circular sense moderar prou la velocitat en acostar -se a cicles circulant
Circular sense moderar prou la velocitat en les interseccions
Circular sense moderar prou la velocitat en les proximitats de vies d’ús exclusiu de cicles
Circular sense moderar prou la velocitat en acostar -se a un pas de vianants no regulat per semàfor o per un agent de
circulació
Circular sense moderar prou la velocitat en acostar -se a un mercat, centre docent o a un lloc on sigui previsible la
presència de nens
Circular sense moderar prou la velocitat quan hi ha animals a la part de la via que el vehicle està utilitzant o quan es pot
preveure racionalment que hi irrompran
Circular sense moderar prou la velocitat en un tram amb edificis d’accés immediat a la part de la via que el vehicle està
utilitzant
Circular sense moderar prou la velocitat en acostar -se a un autobús en situació de parada
Circular sense moderar prou la velocitat en acostar -se a un autobús de transport escolar en situació de parada
Circular sense moderar prou la velocitat, fora de poblat, en acostar -se a vehicles immobilitzats a la calçada
Circular sense moderar prou la velocitat, fora de poblat, en acostar -se a cicles que circulen per la via o p el voral
Circular sense moderar prou la velocitat quan hi ha paviment lliscant o quan es pot esquitxar aigua, gravilla o altres
matèries als altres usuaris de la via
Circular sense moderar prou la velocitat en acostar -se a un pas a nivell, a una glorieta o a una intersecció en què no es té
prioritat, a un lloc de visibilitat reduïda o a un estretall de la via
Circular a …. Km/h quan la velocitat està limitada a 50 km/h atesa la proximitat d’una inter secció senyalitzada on la
visibilitat de la via és pràcticament nul·la (indicar velocitat mesurada i cinemòmetre utilitzat)
Circular sense moderar prou la velocitat quan les circumstàncies de la via, dels vehicles o les meteorol ògiques o
ambientals no permeten realitzar l’encreuament amb un altre vehicle amb seguretat (indicar les circumstàncies que
obliguen a moderar la velocitat)
Circular sense moderar prou la velocitat en cas d’enlluernament
Circular sense moderar prou la velocitat en cas de boira densa, pluja intensa, nevada o núvols de pols o fum (indicar les
circumstàncies que concorren)

30.1.a)

MG

450,00

30.1.b).1

L

60,00

30.1.b).2

MG

450,00

L

60,00

37.1

MG

450,00

37.5

67.2
LSV

450,00

43.1

MG

450,00

43.2

MG

450,00

44.1

MG

450,00

46.1

G

150,00

46.1.a).1

G

150,00

46.1.a).2

G

150,00

46.1.b).1
46.1.b).2
46.1.b).3
46.1.b).4

G
G
G
G

150,00
150,00
150,00
150,00

46.1.b).5

G

150,00

46.1.c)

G

150,00

46.1.d)

G

150,00

46.1.e).1
46.1.e).2
46.1.f).1
46.1.f).2
46.1.g)

G
G
G
G
G

150,00
150,00
150,00
150,00
150,00

46.1.h).1

G

150,00

46.1.h).2

G/MG

33

46.1.i)

G

Veure
barem
150,00

46.1.j)
46.1.k)

G
G

150,00
150,00

50.1.1

G/MG

50.1.2

G/MG

Veure
barem
Veure
barem

Velocitats prevalents
Circular a una velocitat superior a la fixada pel senyal corresponent (indicar la velocitat mesurada)

52.1.a)

G/MG

Circular a una velocitat superior a la que estableix el permís de conducció a causa de les circumstàncies personals del

52.1.b)

G/MG

Velocitat a les vies urbanes i travesseres
Circular a una velocitat superior als 50 km/h, segons la limitació imposada a les vies urbanes i les travesseres (indicar la
velocitat mesurada)
Circular, un vehicle que transporta mercaderies perilloses, per una via urbana o una travessera a una velocitat superior als
40 km/h (indicar la velocitat mesurada)

Veure
barem
Veure
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conductor (indicar la velocitat mesurada)
Circular, un conductor novell, a una velocitat superior als 80 km/h (indicar la velocitat mesurada)

52.2

L

barem
Veure
barem
Veure
barem
60,00

53.1.1
53.1.2

G
G

92,00
150,00

54.1

G

150,00

54.2.1

G

150,00

Circular amb un vehicle de MMA superior a 3.500 kg de MMA o amb un vehicle o amb un conjunt de vehicles de més de
54.2.2
G
10 m de longitud total, darrere d’un altre vehicle, sense indicar la intenció d’avançar -lo, a una distància d’aquest inferior a
50 m
Excepcions a aquest supòsit:
—
en poblat
—
on estigui prohibit l’avançament
—
on hi hagi més d’un carril destinat al mateix sentit de la circulació quan la circulació estigui tan saturada que impedeixi l’avançament

150,00

Circular, un vehicle o un conjunt de vehicles, a una velocitat superior a la fixada ateses les seves característiques
especials o la naturalesa de la seva càrrega (indicar la velocitat mesurada)
Circular sense portar visible a la part de darrere del vehicle, el senyal reglamentari de limitació de velocitat fixada al
conductor o, en el seu cas, al vehicle ressenyat
REDUCCIÓ DE VELOCITAT
Reduir considerablement la velocitat sense que hi hagi perill i sense avisar prèviament els vehicles que el segueixen
Reduir bruscament la velocitat amb risc de col·lisió per als vehicles que el segueixen
DISTÀNCIES ENTRE VEHICLES
Circular darrere d’un altre vehicle sense deixar un espai lliure que permeti parar -se sense col·lisionar en cas de frenada
brusca

52.1.c)

G/MG

52.1.d)

G/MG

S’exceptuen d’aquest supòsit els conductors de bicicletes, que poden circular en grup sense mantenir aquesta separació
Circular darrere d’un altre vehicle, sense indicar la intenció d’avançar -lo, amb una separació que no permet, a la vegada,
ésser avançat amb seguretat
S’exceptuen d’aquest supòsit els ciclistes que circulen en grup

COMPETICIONS
Celebrar una prova esportiva en una via objecte de la legislació de trànsit sense haver obtingut l’autorització
administrativa prèvia
Realitzar una marxa ciclista o un altre event sense haver obtingut l’autorització administrativa prèvia
Celebrar una prova esportiva incomplint les condicions fixades en l’autorització administrativa (indicar condició
incomplerta)
Realitzar una marxa ciclista o un altre event incomplint les condicions fixades en l’autorització administrativa (indicar
condició incomplerta)
Portar a terme una competició de velocitat en una via pública sense autorització administrativa

NORMES DE PRIORITAT DE PAS
Interseccions senyalitzades
No cedir el pas en una intersecció senyalitzada de manera que s’obliga a un altre vehicle a maniobr ar bruscament
Interseccions sense senyalitzar
No cedir el pas a un vehicle que s’acosta per la dreta en una intersecció sense senyalitzar, de manera que se’l força a
maniobrar bruscament
Accedir a una via pavimentada provi nent d’una via sense pavimentar sense cedir el pas a un vehicle que hi circula, de
manera que se’l força a maniobrar bruscament
No cedir el pas a un vehicle que circula per rails, de manera que se’l força a maniobrar bruscament
Accedir a una glorieta sense cedir el pas a un vehicle que circula per la via circular, de manera que se’l força a maniobrar
bruscament
Accedir a una autopista o a una autovia sense cedir el pas a un vehicle que hi circula, de manera que se’l força a
maniobrar bruscament
Normes generals sobre prioritat de pas
No mostrar amb prou antelació, per la forma de circular i, especialment, amb la reducció progressiva de la velocitat, que
es cedirà el pas en una intersecció
Detenció del vehicle en interseccions
Entrar amb un vehicle en una intersecció amb una situació tal de la circulació que queda detingut de forma que impedeix o
obstrueix la circulació transversal
Entrar amb un vehicle en un pas de vianants o pas per a ciclistes amb una situació tal de la circulació que queda detingut
de forma que impedeix o obstrueix la circulació transversal
Estar detingut en una intersecció regulada per semàfor, obstaculitzant la circulació i no sortir-ne al més aviat possible,
sempre que pugui fer -ho sense dificultar la marxa dels altres usuaris que avancen en el sentit permès

TRAMS EN OBRES, ESTRETALLS I TRAMS DE GRAN PENDENT
Trams en obres i estretalls
No circular pel lloc indicat per fer -ho en una via amb obres de reparació
Superar a un vehicle que es troba detingut esperant per passar davant d’una obra de reparació de la via
No obeir les indicacions del personal destinat a la regulació del pas de vehicles en trams en obres
Trams de gran pendent
No respectar la preferència de pas del vehicle que circula en sentit ascendent en un tram estret de gran pendent que fa
impossible o molt difícil el pas simultani de dos vehicles que circulen en sentit contrari

55.1.1

MG

450,00

55.1.2
55.1.3

MG
MG

450,00
314,00

55.1.4

MG

314,00

55.2

MG

450,00

56.1

G

150,00

57.1

G

150,00

57.1.a)

G

150,00

57.1.b)
57.1.c)

G
G

150,00
150,00

57.1.d)

G

150,00

58.1

G

92,00

59.1.1

G

150,00

59.1.2

G

150,00

59.2

G

150,00

60.2
60.4
60.5

G
G
G

150,00
150,00
150,00

63.1

G

150,00

G

150,00

G
G

150,00
150,00

G
G
G

150,00
150,00
150,00

S’entenen com a trams de gran pendent els que tenen una inclinació mínima del 7%

NORMES DE COMPORTAMENT DELS CONDUCTORS RESPECTE ELS CICLISTES, VIANANTS I ANIMALS
Prioritat de pas dels ciclistes
No respectar la prioritat de pas dels ciclistes que circulen per un carril bici, pas per a ciclistes o voral degudament
64.a)
senyalitzats
Girar amb el vehicle per entrar en una altra via sense donar la prioritat de pas als ciclistes que hi circulen
64.b)
No respectar la prioritat de pas dels ciclistes que circulen en grup i que el primer d’ells ha iniciat l’encreuament o ha entrat
64.c)
en una glorieta
Prioritat de pas dels vianants
No respectar la prioritat de pas dels vianants en u n pas degudament senyalitzat
Girar amb el vehicle per entrar en una altra via sense donar la prioritat de pas als vianants que la travessen
Travessar amb un vehicle el voral sense donar la prioritat de pas als vianants q ue hi circulen perquè no disposen de zona

65.1.a)
65.1.b)
65.1.c)
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de vianants
Travessar amb un vehicle una zona de vianants pel pas habilitat a l’efecte sense deixar passar els vianants que hi circulen
Circular amb un vehicle sense cedir el pas al s vianants que utilitzen un transport col·lectiu de viatgers, en una parada
senyalitzada, i es troben entre aquest vehicle i la zona de vianants o refugi més pròxim
Circular amb un vehicle sense cedir el pas a una tropa en formació, fila escolar o comitiva organitzada

VEHICLES EN SERVEI D’URGÈNCIA
Fer ús de la prioritat de pas, el conductor d’un vehicle de servei d’urgència, sense trobar -se en servei urgent
Instal·lar aparells emissors de llum i senyals acústics especials sense l’autorització corresponent
Conduir un vehicle prioritari, en servei urgent, sense adoptar les precaucions necessàries per no posar en perill a la resta
d’usuaris (indicar la maniobra realitzada i el perill creat)
No obeir, el conductor d’un vehicle prioritari, les ordres i senyals dels agents de circulació
Comportament dels altres conductors respecte aquests vehicles
No facilitar el pas a un vehicle prioritari que circula en servei d’urgència, després de percebre els senyals que anuncien la
seva proximitat
No detenir el vehicle davant les indicacions lluminoses emeses per un vehicle policial en servei d’urgència
No obeir, el conductor del vehicle, les indicacions emeses per l’agent de l’autoritat en servei d’urgència

65.2
65.3.a)

G
G

150,00
150,00

65.3.b)

G

150,00

92,00
150,00

68.1.1

G
67.3
LSV
G

68.1.2

G

92,00

69.1

G

92,00

69.2
69.3

L
L

90,00
90,00

67.1
67.3

150,00

Vehicles no prioritaris en servei d’urgència
Circular en servei d’urgència, el conductor d’un vehicle no prioritari, sense motiu
70.1.1
G
150,00
No senyalitzar de forma reglamentària la circulació d’un vehicle no prioritari en servei d’urgència
70.1.2
G
92,00
S’ha d’utilitzar l’avisador acústic de forma intermitent, connectant el llum d’emergència, si el vehicle en disposa, o fent voleiar un mocador o un procediment
similar
No facilitar el pas a un vehicle no prioritari en servei d’urgència

70.2

G

92,00

VEHICLES I TRANSPORTS ESPECIALS: SENYALITZACIÓ
No tenir instal·lada, un vehicle especial o un transport especial, la senyalització lluminosa corresponent

71.1

150,00

71.2.a)

67.2
LSV
L

71.2.b)

L

60,00

71.3

L

60,00

72.1.1

G

150,00

72.1.2

G

150,00

72.2

G

150,00

72.3

L

60,00

73.1.1
73.1.2
73.2

L
L
L

60,00
60,00
60,00

74.1.1

G

92,00

74.1.2
74.1.3
74.2

G
G
G

150,00
150,00
150,00

75.1.a)
75.1.b).1

G
G

92,00
150,00

75.1.b).2

G

150,00

75.1.b).3

G

150,00

75.1.b).4

G

150,00

75.1.b).6
75.1.b).7
75.1.c)

G
G
G

150,00
150,00
92,00

76.1

G

150,00

76.2

G

150,00

78.1.1

G

92,00

No utilitzar el senyal lluminós especial, el conductor d’un vehicle destinat específicament a remolcar -ne un altre
d’accidentat, avariat o mal estacionat, quan obstaculitza la circulació
No utilitzar el senyal lluminós especial, el conductor d’un vehicle destinat a obres o serveis quan treballa en operacions de
neteja, de conservació, de senyalització o de reparació de les vies, per indicar la seva situació a la resta d’usuaris de la
via ja que pot suposar un perill per aquests
No utilitzar el senyal lluminós especial o, en cas d’avaria d’aquest senyal, l’enllumenat corresponent, el conductor d’un
vehicle especial o d’un vehicle en règim de transport especial, quan circula per vies d’ús públic a una velocitat que no
supera els 40 km/h
NOTA: Vegeu l’article 113
INCORPORACIÓ A LA CIRCULACIÓ
Obligacions dels conductors que s’hi incorporen
Incorporar -se a la circulació, quan s’està parat o estacionat, sense cedir el pas a altres vehicles obligant als seus
conductors a maniobrar bruscament
Incorporar -se a la circulació procedent de les vies d’accés o zones de servei, o d’una propietat limítrof, sense cedir el pas
a altres vehicles obligant als seus conductors a maniobrar bruscament
Incorporar -se a una via d’ús públic, des d’un camí exclusivament privat, sense cedir el pas a altres vehicles que hi circulen
obligant als seus conductors a maniobrar bruscament
Incorporar -se a la circulació sense senyalitzar òptica ment la maniobra
Obligació dels altres conductors de facilitar la maniobra
No facilitar la incorporació a la circulació d’altres vehicles
No facilitar a un vehicle de transport col·lectiu de viatgers la incorporació a la circulació des d’una parada senyalitzada
En poblat, no facilitar la incorporació a la circulació a un vehicle de transport col·lectiu de viatgers des d’una parada
senyalitzada
CANVIS DE DIRECCIÓ, CANVIS DE VIA I CARRIL
Normes generals
Fer un canvi de direcció sense advertir-ho prèviament amb prou antelació als conductors dels vehicles que circulen
darrere
Fer un canvi de direcció per prendre una altra via amb perill per als qui s’acosten en sentit contrari
Fer un canvi de direcció a l’esquerra sense prou visibilitat
Desplaçar-se lateralment per canviar de carril sense respectar la prioritat del vehicle que circula pel carril que es pretén
ocupar
Execució de la man iobra
No advertir la maniobra de canvi de direcció amb suficient antelació
Fer un canvi de direcció cap a la dreta en una calçada de sentit únic sense situar -se tant a prop com pugui de la vora
dreta de la calçada
Fer un canvi de direcció cap a l’esquerra en una calçada de sentit únic sense situar -se tant a prop com pugui de la vora
esquerra de la calçada
Fer un canvi de direcció cap a l’esquerra en una calçada amb doble sentit de circulació sense situar -se tant a prop com
pugui de la marca longitudinal de separació entre sentits o, si aquesta no existeix, de l’eix de la calçada
Fer un canvi de direcció cap a l’esquerra en una calçada amb doble sentit de circulació situant el vehi cle de forma que
envaeix la zona destinada al sentit contrari
Fer un canvi de direcció sense col·locar el vehicle en el lloc adequat amb l’antelació necessària
No fer la maniobra de canvi de direcció en el menor espai i temps possibles
Fer un canvi direcció cap a l’esquerra sense deixar a l’esquerre el centre de la intersecció

60,00

S’exceptuen d’aquest supòsit els casos en què la intersecció estigui condicionada o senyalitzada per deixar el centre a la seva dreta
Supòsits especials
No adoptar les precaucions necessàries per evitar qualsevol perill en fer un canvi de direcció, si per les dimensions del
vehicle o altres circumstàncies no és possible fer -lo reglamentàriament
Fer un canvi de direcció cap a l’esquerra amb un cicle o un ciclomotor sense situar -se a la dreta, fora de la calçada, quan
no hi ha un carril especialment condicionat per efectuar el gir a l’esquerre
CANVI DE SENTIT
Execució de la maniobra
Efectuar el canvi de sentit de la marxa sense escollir el lloc adequat per efectuar la maniobra de manera que s’intercepti la
via el menor temps possible
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Efectuar el canvi de sentit de la marxa sense advertir aquest propòsit amb els senyals preceptius amb prou antelació
Efectuar el canvi de sentit de la marxa amb perill per als altres usuaris de la via (indicar el perill creat)
Efectuar el canvi de sentit de la marxa de manera que s’obstaculitza els altres usuaris de la via (indicar l’obstaculització)
Quedar-se a la calçada per efectuar el canvi de sentit, podent sortir pel costat dret, de manera que el vehicle impedeix
continuar la marxa dels vehicles que circulen al seu darrere

Supòsits especials
Efectuar un canvi de sentit de la marxa en un tram de via on es prohibeix l’avançament
MARXA ENRERE: normes generals
Circular cap enrere sense causa justificada

78.1.2
78.1.3
78.1.4
78.1.5

G
G
G
G

92,00
150,00
92,00
92,00

79.1.4

G

150,00

80.1

G

150,00

Es permet circular marxa enrere quan no és possible circular cap endavant ni canviar de direcció o sentit de marxa, i en les maniobres complementàries
d’una altra que l’exigeixi
Circular cap enrere durant un recorregut superior a 15 metres per efectuar la maniobra de la qual és compleme ntària
Circular cap enrere de manera que s’envaeix una cruïlla de vies per efectuar la maniobra de la qual és complementària
Execució de la maniobra
No efectuar lentament la maniobra de marxa enrere
No advertir la maniobra de marxa enrere amb els senyals preceptius
Efectuar la maniobra de marxa enrere sense adoptar les precaucions necessàries per no causar perill a la resta d’usuaris
de la via
No desistir de la maniobra o no efectuar -la amb la màxima precaució tan aviat com senti l’avís o s’adoni de la proximitat
d’un altre vehicle, persona, animal o exigència per seguretat

80.2.1
80.2.2

L
L

60,00
60,00

81.1.1
81.1.2
81.1.3

L
L
L

60,00
60,00
60,00

81.3

L

60,00

AVANÇAMENT I CIRCULACIÓ PARAL·LELA
Avançament per l’esquerre: excepcions
Avançar a un vehicle per la dreta
82.1
G
150,00
Hi ha determinades excepcions a aquesta regla:
quan el vehicle que es pretén avançar indica clarament el propòsit de canviar de direcció a l’esquerra
quan el vehicle que es pretén avançar indica clarament el propòsit de parar-se al costat esquerre
en vies amb circulació en ambdós sentits, als tramvies que marxen per la zona central
en poblats, en calçades amb almenys dos carrils reservats a la circulació en el mateix sentit de la marxa, sempre i quan el conductor que vol avançar per la
dreta ho pugui fer sense perill per a la resta d’usuaris
Avançar un vehicle per la dreta sense que hi hagi prou espai per fer -ho o sense adoptar les màximes precaucions
Únicament en el cas que l’avançament per la dreta estigui permès
En poblat, avançar per la dreta en una calçada d’almenys dos carrils de circulació en el mateix sentit de la marxa, amb
perill per a la resta d’usuaris (indicar el perill creat)
NORMES GENERALS DE L’AVANÇAMENT
Obligacions del qui avança abans d’iniciar la maniobra
Efectuar un avançament que requereix un desplaçament lateral sense advertir-ho amb prou antelació
Efectuar un avançament sense que al carril que pretén utilitzar per a la maniobra hi hagi prou espai lliur e, amb perill de
col·lisió per als que circulen en sentit contrari (indicar el perill creat)
Efectuar un avançament sense que al carril que pretén utilitzar per a la maniobra hi hagi prou espai lliure i destorbar els
que circulen en sentit contrari
Avançar a varis vehicles de manera que en presentar -se un altre vehicle en sentit contrari el vehicle que avança no pot
desviar-se cap a la dreta sense perill per als vehicles avançats
Efectuar un avançament pel carril central, en una calçada amb doble sentit de circulació i tres carrils separats per
marques longitudinals discontínues, quan ja està ocupat per un vehicle que circula en sentit contrari
Efectuar un avançament quan el conductor del ve hicle que el precedeix en el mateix carril ja ha indicat el seu propòsit de
desplaçar -se cap el mateix costat
Avançar un vehicle que ja està avançant-ne un altre, de manera que s’envaeix la part de la calçada reservada a la
circulació en sentit contrari
Avançar quan un altre conductor que el segueix ha iniciat la maniobra d’avançar al seu vehicle
Avançar sense disposar de prou espai per ocupar de nou el mateix carril en acabar l’avançament
Execució de l’avançament
Avançar sense deixar entre tots dos vehicles prou separació lateral per fer la maniobra amb seguretat
No tornar al mateix carril si una vegada iniciat l’avançament s’adona que no el pot fer amb seguretat
Avançar sense ocupar de nou com més aviat millor i de manera gradual el seu carril, de manera que s’obliga els altres
usuaris a modificar la seva trajectòria o velocitat
Avançar i ocupar de nou el mateix carril sense advertir-ho mitjançant els senyal preceptius
Efectuar un avançament de manera que es posa en perill a ciclistes que circulen en sentit contrari (indicar perill causat)
Efectuar un avançament de manera que s’entorpeix a ciclistes que circulen en sentit contrari (indicar molèsties causades)
Obligacions del conductor avançat
No situar-se tan a prop com pugui de la vora dreta de la calçada, el conductor d’un vehicle, en adonar -se que el vehicle
que el segueix té el propòsit d’avançar
Augmentar la velocitat el vehicle que serà avançat
Efectuar maniobres que impedeixen o dificulten l’avançament, el vehicle que serà avançat (indicar maniobres efectuades)

82.2

G

92,00

82.3

G

150,00

84.1.1
84.1.2

G
G

92,00
300,00

84.1.3

G

150,00

84.1.4

G

150,00

84.1.5

G

150,00

84.2.1

G

150,00

84.2.2

G

150,00

84.3.1
84.3.2

G
G

150,00
150,00

85.1.2
85.2
85.3.1

G
G
G

150,00
150,00
150,00

85.3.2
85.4.2
85.4.3

G
G
G

92,00
150,00
150,00

86.1

G

150,00

86.2.1
86.2.2

G
G

300,00
300,00

G

150,00

G
G

150,00
150,00

No disminuir la velocitat, el conductor del vehicle que està a punt de ser avançat, una vegada iniciada la maniobra
86.2.3
d’avançament, en produir-se una situació de perill (indicar les circumstàncies)
No facilitar al vehicle que avança la tornada al seu carril quan do ni mostres inequívoques de desistir de la maniobra
86.2.4
No disminuir la velocitat ni apartar -se cap al voral, si és practicable, el conductor d’un vehicle reglamentàriament obligat a
86.3
fer-ho, per facilitar l’avançament sense perill als altres vehicles que el segueixen
Hi estan obligats els conductors de vehicles pesats, de grans dimensions, o de vehicles obligats a respectar un límit específic de velocitat

MANIOBRES D’AVANÇAMENT QUE ATEMPTEN CONTRA LA SEGURETAT VIÀRIA
Prohibicions
Avançar de manera que s’envaeix la zona reservada al sentit contrari en un revolt o un canvi de rasant de visibilitat
87.1.a).1
G
reduïda
Avançar de manera que s’envaeix la zona reservada al sentit contrari en un lloc o en circumstàncies en què la visibilitat
87.1.a).2
G
disponible no és suficient per poder efectuar la maniobra o desistir-ne una vegada iniciada
Avançar darrere d’un vehicle que realitza la mateixa maniobra quan les dimensions del vehicle que l’efectua en primer lloc
87.1.a).3
G
impedeixen la visibilitat de la part del davant de la via al conductor que el segueix
Avançar en un pas de vianants senyalitzat
87.1.b).1
G
Excepte quan l’avançament a qualsevol vehicle es realitzi a una velocitat reduïda que permeti detenir-se a temps si sorgís perill d’atropellament
Avançar en una intersecció amb via per a ciclistes
87.1.b).2
G
Avançar en una intersecció o en les seves proximitats
87.1.c)
G

300,00
300,00
300,00
150,00
150,00
150,00
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S’exceptuen d’aquest supòsit:
quan es tracti d’una plaça de circulació giratòria o glorieta
quan l’avançament per la dreta estigui permès
quan sigui una calçada que té prioritat en la intersecció amb senyal expressa que ho indiqui
quan s’avanci a un vehicle de dues rodes

SUPÒSITS EXCEPCIONALS D’OCUPACIÓ D EL SENTIT CONTRARI
Vehicles immobilitzats i obstacles
Superar un vehicle immobilitzat per causes alienes al trànsit de manera que s’ocupa el carril esquerre de la calçada en un
tram on està prohibit avançar i s’ocasiona perill (indicar el perill causat)
Superar un vehicle immobilitzat per necessitats del trànsit de manera que s’ocupa el carril esquerre de la calçada en un
tram on està prohibit avançar
Avançar a una bicicleta, cicle, ciclomotor, vianant, animal o vehicle de tracció animal de manera que s’ocupa el carril
esquerre de la calçada en un tram on està prohibit avançar posant-lo en perill (indicar el perill causat)
Superar un obstacle de manera que s’ocupa el carril de sentit contrari de la marxa i es causa perill (indicar perill causat)
PARADA I ESTACIONAMENT: Normes generals
Llocs on han d’efectuar-se
Parar el vehicle dins de la calçada en una via interurbana
Parar el vehicle dins de la part transitable del voral en una via interurbana
Estacionar el vehicle dins de la calçada en una via interurbana
Estacionar el vehicle dins de la part transitable del voral en una via interurbana
Parar el vehicle al costat esquerre de la calçada en relació amb el sentit de la seva marxa en via urbana de doble sentit
Estacionar el vehicle al costat esquerre de la calçada en relació amb el sentit de la seva marxa en via urbana de doble
sentit
Forma d’exe cució
Parar el vehicle de manera que s’obstaculitza greument la circulació (indicar l’obstacle creat)
Estacionar el vehicle de manera que s’obstaculitza greument la circulació (indicar l’obstacle creat)
Parar el vehicle de manera que constitueix un risc per als altres usuaris (indicar el risc creat)
Estacionar el vehicle de manera que constitueix un risc per als altres usuaris (indicar el risc creat)
Col·locació del vehicle
Parar el vehicle sense situar -lo paral·lelament a la vora de la calçada
Estacionar el vehicle sense situar -lo paral·lelament a la vora de la calçada
Parar el vehicle de manera que no permet la millor utilització de l’espai disponible que queda
Estacionar el vehicle de manera que no permet la millor utilització de l’espai disponible que queda
Abandonar el seu lloc, el conductor d’un vehicle, sense adoptar les mesures reglamentàries per evitar que el vehicle es
posi en moviment

88.1.1

G

150,00

88.1.2

G

150,00

88.1.3

G

150,00

89.1

G

150,00

90.1.1
90.1.2
90.1.3

L
L
L

60,00
60,00
60,00

90.1.4
90.2.1
90.2.2

L
L
L

60,00
60,00
60,00

91.1.1
91.1.2
91.1.3
91.1.4

G
G
G
G

150,00
207,00
207,00
300,00

92.1.1
92.1.2
92.2.1
92.2.2
92.3

L
L
L
L
L

60,00
60,00
60,00
60,00
60,00

Indicar algun dels següents supòsits:
—
no parar el motor i desconnectar el sistema d’engegada
—
no adoptar les precaucions necessàries per impedir el seu ús sense autorització
—
no deixar accionat el fre de mà
—
no deixar col·locada la primera velocitat en un pendent ascendent
—
no deixar col·locada la marxa enrere en un pendent descendent
—
no col·locar falques o recolzar una de les rodes directrius contra la vorera els vehicles de més de 3.500 kg MMA, autobusos o conjunts de vehicles, en
els pendents

NORMES ESPECIALS: llocs prohibits
Parar el vehicle en un revolt o en un canvi de rasant de visibilitat reduïda o a les seves proximitats
Parar el vehicle en un túnel o en un pas inferior o en un tram de via afectat pel senyal de túnel
Parar el vehicle en un pas per a ciclistes
Parar el vehicle en un pas per a vianants
Parar el vehicle en zona o illa reservada a vianants
Parar el vehicle al carril o a la part de la via reservats per a la circulació o per al servei de determinats usuaris
Parar el vehicle en una intersecció o a la vora dificultant el gir a altres vehicles
Parar el vehicle, dins d’una via interurbana, en una intersecció o a la vora generant perill per manca de visibilitat
Parar el vehicle en un lloc on s’impedeix veure la senyalització als usuaris afectats o els obliga a fer maniobres
Parar el vehicle en una autopista o una autovia, fora de les zones habilitades per fer -ho
Parar el vehicle en un carril destinat a l’ús exclusiu del transport públic urbà
Parar el vehicle en un carril reservat per a les bicicletes
Parar el vehicle en una zona destinada per a l’estacionament i parada d’ús exclusiu pel transport públic urbà
Parar el vehicle en una zona senyalitzada per a l’ús exclusiu de minusvàlids
Estacionar el vehicle en un revolt o en un canvi de rasant de visibilitat reduïda o a les seves proximitats
Estacionar el vehicle en un túnel o en un pas inferior o en un tram de via afectat pel senyal de túnel
Estacionar el vehicle en un pas per a ciclistes
Estacionar el vehicle en un pas per a vianants
Estacionar el vehicle en zona o illa reservada a vianants
Estacionar el vehicle al carril o a la part de la via reser vats per a la circulació o per al servei de determinats usuaris
Estacionar el vehicle en una intersecció o a la vora dificultant el gir a altres vehicles
Estacionar el vehicle, dins d’una via interurbana, en una inter secció o a la vora generant perill per manca de visibilitat
Estacionar el vehicle sobre els rails de tramvies o a la vora, de manera que entorpeix la seva circulació
Estacionar el vehicle en un lloc on s’impedeix veure la senyalització als usuaris afectats o els obliga a fer maniobres
Estacionar el vehicle en una autopista o una autovia, fora de les zones habilitades per fer -ho
Estacionar el vehicle en un carril destinat a l’ús exclusiu del transport públic urbà
Estacionar el vehicle en un carril reservat per a les bicicletes
Estacionar el vehicle en una zona destinada per a l’estacionament i parada d’ús exclusiu pel transport públic urbà
Estacionar el vehicle en una zona senyalitzada per càrrega i descàrrega
Estacionar el vehicle en una zona senyalitzada per l’ús exclusiu de minusvàlids
Estacionar el vehicle sobre la vorera
Estacionar el vehicle sobre el passeig
Estacionar el vehicle en zones destinades al pas de vianants
Estacionar el vehicle davant d’un gual senyalitzat correctament
Estacionar el vehicle en doble fila
UTILITZACIÓ DE L’ENLLUMENAT: ÚS OBLIGATORI
Bicicletes
Llums de posició i gàlib
Circular amb els llums de posició apagats entre el vespre i l’alba
Circular amb els llums de posició apagats quan hi ha condicions meteorològiques o ambientals que disminueixen

94.1.a).1
94.1.a).2
94.1.b).1
94.1.b).2
94.1.c).1
94.1.c).2
94.1.d).1
94.1.d).2
94.1.f)
94.1.g)
94.1.h).1
94.1.h).2
94.1.i)
94.1.j)
94.2.a).1
94.2.a).2
94.2.a).3
94.2.a).4
94.2.a).5
94.2.a).6
94.2.a).7
94.2.a).8
94.2.a).9
94.2.a).10
94.2.a).11
94.2.a).12
94.2.a).13
94.2.a).14
94.2.c)
94.2.d)
94.2.e).1
94.2.e).2
94.2.e).3
94.2.f)
94.2.g)

G
G
L
L
L
L
G
G
G
G
G
L
G
L
G
G
L
L
L
L
G
G
G
G
G
G
L
G
L
L
L
L
L
L
L

114,00
114,00
60,00
90,00
60,00
60,00
114,00
114,00
114,00
114,00
92,00
60,00
92,00
60,00
150,00
150,00
60,00
90,00
90,00
60,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
100,00
60,00
100,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
60,00
90,00

99.1.1
99.1.2

G
G

150,00
150,00
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sensiblement la visibilitat (indicar les condicions existents)
Circular amb els llums de posició apagats en el pas per un túnel o per un pas inferior
Circular amb els llums d e posició apagats en un tram de via afectat pel senyal de túnel
Circular amb els llums de gàlib apagats entre el vespre i l’alba, un vehicle d’amplada superior a 2,10 metres
Circular amb els llums de gàlib apagats, un vehi cle d’amplada superior a 2,10 metres, quan hi ha condicions
meteorològiques o ambientals que disminueixen sensiblement la visibilitat (indicar les condicions existents)
Circular amb els llums de gàlib apagats, un vehicle d’amplada superior a 2,10 metres, en el pas per un túnel o per un pas
inferior
Circular amb els llums de gàlib apagats, un vehicle d’amplada superior a 2,10 metres, en un tram de via afectat pel senyal
de túnel

99.1.3
99.1.4
99.1.5
99.1.6

G
G
L
L

150,00
150,00
60,00
60,00

99.1.7

L

60,00

99.1.8

L

60,00

100.2.3

L

60,00

101.1.1
101.1.2
101.1.3
101.1.4
101.2.2

G
L
L
G
G

92,00
60,00
60,00
150,00
150,00

101.2.3

G

150,00

102.1
102.2

G
G

150,00
150,00

Enllumenat de la placa de matrícula
No portar il·luminada la placa posterior de matrícula entre el vespre i l’alba

103.1

L

60,00

Ús de l’enllumenat durant el dia
Circular amb una motocicleta amb els llums d’encreuament apagats
Circular per un carril addicional circumstancial amb els llums d’encreuament apagats
Circular per un carril habilitat per a circular en sentit contrari a l’habitual amb els llums d’encreuament apagats

104.1
104.3
104.4

L
L
L

60,00
60,00
60,00

Llums de llarg abast o de carretera
Utilitzar alternativament els llums de carretera i els d’encreuament (centelleigs) amb finalitats diferents a les previstes
reglamentàriament
Llums de curt abast o d’encreuament
Circular amb els llums d’encreuament apagats, entre el vespre i l’alba, per una via suficientment il·luminada
Circular amb els llums d’encreuament apagats per un túnel o per un pas inferior suficientment il·luminat
Circular amb els llums d’encreuament apagats per un tram d e via afectat pel senyal de túnel suficientment il·luminat
Circular amb els llums d’encreuament apagats, entre el vespre i l’alba, en poblat, per una via insuficientment il·luminada
Circular per un túnel o per un pas inferior insuficientment il·luminat amb els llums d’encreuament apagats quan el vehicle
no disposa dels llums de carretera
Circular per un tram de via afectat pel senyal de túnel insuficientment il·luminat amb els llums d’encreuament apagats
quan el vehicle no disposa dels llums de carretera
Enlluernament
No substituir els llums de carretera pels d’encreuament i enlluernar als usuaris que circulen en sentit contrari
No substituir els llums de carretera pels d’encreuament quan es circula darrere d’un altre vehicle i enlluernar al seu
conductor pel mirall retrovisor

Immobilitzacions
Tenir els llums de posició apagats, un vehicle immobilitzat entre el vespre i l’alba a la calçada d’una via interurbana
105.1.1
G
150,00
Tenir els llums de posició apagats, un vehicle immobilitzat entre el vespre i l’alba en el voral d’una via interurbana
105.1.2
G
150,00
Tenir els llums de posició apagats, un vehicle immobilitzat entre el vespre i l’alba a la calçada d’una via inter urbana quan
105.1.3
G
150,00
hi ha condicions meteorològiques o ambientals que fan disminuir sensiblement la visibilitat (indicar les condicions
existents)
Tenir els llums de posició apagats, un vehicle immobilitzat entre el vespre i l’alba en el voral d’ una via interurbana quan hi
105.1.4
G
150,00
ha condicions meteorològiques o ambientals que fan disminuir sensiblement la visibilitat (indicar les condicions existents)
Tenir els llums de posició apagats, un vehicle parat o estacionat entre el vespre i l’alba a la calçada d’una travessera
105.2.1
G
150,00
insuficientment il·luminada
L’enllumenat de posició es pot substituir pel d’estacionament o pels dos llums de posició del costat corresponent a la calçada quan es trobi estacionat en
línia
Tenir els llums de posició apagats, un vehicle parat o estacionat entre el vespre i l’alba en el voral d’una travessera
105.2.2
G
150,00
insuficientment il·luminada
L’enllumenat de posició es pot substituir pel d’estacionament o pels dos llums de posició del costat corresponent a la calçada quan es trobi estacionat en
línia
Tenir els llums de posició apagats, un vehicle estacionat entre el vespre i l’alba a la calçada d’un via urbana
105.3.1
G
150,00
insuficientment il·luminada
Tenir els llums de posició apagats, un vehicle estacionat entre el vespre i l’alba en el voral d’un via urbana insuficientment
105.3.2
G
150,00
il·luminada
SUPÒSITS ESPECIALS D’ENLLUMENAT
Condicions que fan disminuir la visibilitat
No utilitzar els llums de boira de davant o els llums de curt o llarg abast quan hi ha condicions meteorològiques o
106.2.1
G
150,00
ambientals que disminueixen sensiblement la visibilitat (indicar les condicions existents)
Utilitzar els llums de boira de davant sense una causa que ho justifiqui
106.2.2
L
60,00
Cal tenir en compte que els llums de boira davanters, a més de l’existència de condicions meteorològiques o ambientals que disminueixen la visibilitat, es
poden utilitzar també en casos de vies estretes (calçada de fins a 6,50 metres d’amplada) senyalitzad es amb senyals que indiquin una successió de corbes
pròximes entre si
Utilitzar els llums de boira posteriors sense que existeixin condicions meteorològiques o ambientals especialment
desfavorables
Utilitzar els llums de boira posteriors sense que existeixin condicions meteorològiques o ambientals especialment
desfavorables, de manera que s’enlluerni a la resta d’usuaris
ADVERTÈNCIES DELS CONDUCTORS: NORMES GENERALS
Obligació d’advertir les maniobres
No avisar, el conductor d’un vehicle, utilitzant la senyalització lluminosa, o si no en té, amb el braç, a la resta d’usuaris de
la via, de la maniobra que està a punt d’efectuar
Advertències òptiques
No senyalitzar amb antelació suficient la realització d’una maniobra
Mantenir l’advertència lluminosa després de finalitzar la maniobra
No utilitzar l’enllumenat d’emergència per senyalitzar la presència d’un vehicle immobilitzat en una autopista o autovia
No senyalitzar amb l’enllumenat d’emergència la presència d’un vehicle immobilitzat quan hi ha condicions que
disminueixen sensiblement la visibilitat (indicar les condicions existents)
Advertències acústiques
Utilitzar els senyals acústics sense motiu
Únicament es poden fer pels conductors de vehicles no prioritaris:
—
per evitar un accident i, especialment, en vies estretes amb moltes corbes
—
per advertir, fora de poblat, la intenció d’avançar un altre vehicle
—
per advertir de la seva presència quan circuli en servei d’urgència

106.2.3

L

60,00

106.2.4

G

150,00

108.1

L

60,00

109.1.1
109.1.2
109.2.1
109.2.2

L
L
L
L

60,00
60,00
60,00
60,00

110.1

L

60,00
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Advertències d’altres vehicles
No avisar, el conductor d’un vehicle destinat a obres o serveis, de la seva presència amb el senyal lluminós especial ni
amb els llums específicament determinats per a aquest vehicle
No avisar, el conductor d’un tractor o de maquinària agrícola, de la seva presència amb el senyal lluminós especial ni amb
els llums específicament determinats per a aquest vehicle
No avisar, el conductor d’un vehicle o transport especial, de la seva presència amb el senyal lluminós especial ni amb els
llums específicament determinats per a aquest vehicle

113.1

G

150,00

113.2

G

150,00

113.3

G

150,00

NOTA: Es denunciaran per l’art. 113 quan aquests tipus de vehicles no utilitzin cap senyal lluminós. Es tipificaran per l’art. 71 quan no s’utilitzi el senyal
lluminós especial

ALTRES NORMES DE CIRCULACIÓ
Portes
Circular amb les portes del vehicle obertes
Obrir les portes del vehicle abans de la seva completa immobilització
Obrir les portes del vehicle amb perill per a altres usuaris (indicar perill)
Baixar del vehicle amb perill per a altres usuaris (indicar perill)
Entrar o sortir del vehicle sense que aquest es trobi parat
Obrir o tancar les portes d’un transport col·lectiu de viatgers sense estar -hi autoritzat

114.1.1
114.1.2
114.1.3
114.1.4
114.2
114.3

L
L
L
L
L
L

60,00
60,00
90,00
60,00
60,00
60,00

Aturada de motor
Quedar-se detingut en un túnel o en un lloc tancat durant més de dos minuts i no aturar el motor
No aturar el motor del vehicle durant la càrrega de combustible
Facilitar combustible per carregar el dipòsit d’un vehicle que no té el motor aturat o que té els llums encesos
No apagar la ràdio del vehicle o el telèfon m òbil durant la càrrega de combustible del vehicle

115.2
115.3.1
115.3.2
115.4

L
L
L
L

60,00
60,00
60,00
60,00

CINTURÓ, CASC I ALTRES ELEMENTS DE SEGURETAT
Cinturons de seguretat
No utilitzar, la persona denunciada, el cinturó de seguretat (indicar de qui es tracta)

117.1.1

L

90,00

Estan obligats a portar cinturó de seguretat:
a) el conductor i els passatgers: de turismes ,de vehicles mixtes amb MMA fins a 3.500 kg
de motocicletes i motocicletes amb sidecar, ciclomotors i vehicles de tres rodes i quadricicles si estan dotats d’estructura de protecció i cinturons de
seguretat i així consti en la targeta d’inspecció tècnica
b) el conductor i els passatgers dels seients davanters dels vehicles destinats al transport de mercaderies amb MMA fins a 3.500 kg, i dels vehicles destinats
al transport de persones que tinguin, a més del seient del conductor, més de 8 places, amb MMA fins a 5 tones
No utilitzar adequadament, la persona denunciada, el cinturó de seguretat (indicar com el porta)
117.1.2
L
90,00
Circular amb un menor de 12 anys en el seient davanter del vehicle sense utilitzar un dispositiu homologat a l’efecte
117.2.1
L
90,00
Circular un passatger major de 3 anys sense utilitzar un sistema de subjecció homologat o, en el seu defecte, sense
117.2.2
L
90,00
utilitzar els cinturons de seguretat del vehicle
Circular amb un menor de 3 anys en el seient posterior sense utilitzar un sistema de subjecció homologat
117.2.3
L
90,00
L’ús del dispositiu de retenció infantil és obligatori a partir del 23-7-04

Cascos i altres elements de protecció
No utilitzar, la persona denunciada, un casc de protecció homologat (indicar de qui es tracta)

118.1.1

L

90,00

Estan obligats a utilitzar un casc de protecció els conductors i passatgers de motocicletes i motocicletes amb sidecar, de vehicles de tres rodes i quadricicles
i de ciclomotors. Quan les motocicletes, els vehicles de tres rodes o els quadricicles i els ciclomotors tinguin estructures d’autoprotecció i estiguin dotats de
cinturons de seguretat i així consti en la targeta d’inspecció tècnica o en el certificat de característiques, queden exempts d’utilitzar el casc i estan obligats a
utilitzar el cinturó de seguretat
No utilitzar adequadament, la persona denunciada, un casc de protecció homologat (indicar com el porta)
No utilitzar, el co nductor d’un bicicleta, un casc de protecció homologat

118.1.2
118.1.3

L
L

90,00
90,00

És obligatori quan circulin en vies interurbanes, excepte en rampes ascendents perllongades; per raons mèdiques; o, en condicions extremes de calor. Els
conductors de bicicletes en competició i els ciclistes professionals, ja sigui durant els entrenaments o en competició, es regeixen per les seves pròpies
normes
No utilitzar, el passatger d’una bicicleta, un casc de protecció homologat Veure nota anterior
118.1.4
L
90,00
No utilitzar, el conductor del vehicle ressenyat, que està fora del vehicle i ocupa la calçada o el voral de la via, una armilla
118.3
L
90,00
reflectant d’alta visibilitat
L’ús de l’armilla reflectant és obligatori en vies interurbanes, per part dels conductors de turismes, autobusos, automòbils destinats al transport de
mercaderies, vehicles mixtes, conjunts de vehicles no agrícoles, així com per part de conductors i personal auxiliar de vehicles pilot de protecció i
acompanyament, quan surtin el vehicle i ocupin la calçada o el voral.
Per als conductors de turismes, aquesta obligació és exigible a partir del 23-7-04, per a la resta, a partir del 24-1-04

VIANANTS
Circulació per zones de vianants: excepcions
Transitar pel voral o per la calçada quan hi ha una zona de vianants per on es pot passar
121.1.1
L
28,00
Encara que hi hagi zona de vianants, podran circular pel voral o, si aquest no existeix o no és transitable, per la calçada:
els qui portin algun objecte voluminós o empenyin o arrosseguin un vehicle de reduïdes dimensions que no sigui de motor, si la seva circulació per la zona
de vianants o pel voral pogués destorbar considerablement la resta de vianants
els grups de vianants dirigits per una persona o que formin una comitiva
la persona impedida que transiti en cadira de rodes, amb o sense motor, a velocitat del pas humà
Transitar per la calçada quan hi ha un voral practicable
121.1.2
L
28,00
Detenir-se, un vianant, a la vorera de manera que impedeix el pas a la resta de vianants
121.3
L
28,00
Circular per la calçada amb un monopatí, patins o aparells semblants
121.4.1
L
60,00
S’exceptuen d’aquesta prohibició els supòsits en què es tracti d’una zona, via o part de la via que els estigui especialment destinada
Circular per la vorera o per un carrer residencial amb un monopatí, patins o aparells semblants a una velocitat superior al
121.4.2
L
60,00
pas d’una persona
Circular amb un monopatí, patins o aparells semblants arrossegat per un altre vehicle
121.4.3
L
90,00
Circular amb qualsevol classe de vehicle per una vorera o una zona de vianants
121.5
L
90,00
Circulació per la calçada o el voral
No circular, un vianant, per l’esquerre en una carretera o una travessera
122.1
Això no obstant, la circulació de vianants es farà per la dreta quan concorrin circumstàncies que per raons de seguretat ho justifiquin
No circular per la dreta de la carretera un vianant que empeny o arrossega un cicle o un ciclomotor de dues rodes, un
122.4.1
carro de mà o aparells similars
Aquests vianants han de circular sempr e per la seva dreta
No circular per la dreta de la carretera un grup de vianants dirigit per una persona o que formi una comitiva
122.4.2
No circular per la dreta de la carretera una persona disminuïda que es desplaça en cadira de rodes
122.4.3
Transitar per la calçada o pel voral sense acostar -se tant com sigui possible a la vora exterior, de manera que s’entorpeix
122.5.1

L

28,00

L

28,00

L
L
L

28,00
28,00
28,00
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la circulació
No circular, els vianants que formen un grup, l’un darrere de l’altre quan la seguretat de la circulació ho requereix (indicar
les circumstàncies)
Quedar-se detingut, un vianant, a la calçada o en el voral quan hi ha un refugi, una zona de vianants o un altre espai
adequat
No deixar lliure la calçada, un vianant, en advertir els senyals òptics i acústics de vehicles prioritaris
Destorbar, un vianant, inútilment als conductors dels vehicles en un carrer residencial

Circulació nocturna
No portar, un vianant que transita pel voral o per la calçada, fora de poblat, entre el vespre i l’alba, un element lluminós o
reflectant
No portar, un vianant que transita pel voral o per la calçada, fora de poblat, en condicions meteorològiques o ambientals
que disminueixen sensiblement la visibilitat, un element lluminós o reflectant (indicar les condicions existents)
No portar en el costat més pròxim al centre de la calçada, un grup de persones o una comitiva que transita pel voral o per
la calçada, fora de p oblat, entre el vespre i l’alba, els llums necessaris per precisar la seva situació i dimensions
Els llums han de ser de color blanc o groc cap endavant i vermell cap enrere
No portar en el costat més pròxim al centre de la calçada, un grup de persones o una comitiva que transita pel voral o per
la calçada, fora de poblat, en condicions de visibilitat insuficient, els llums necessaris per precisar la seva situació i
dimensions (indicar les condicions existents)

Passos per a vianants i creuament de calçades
Travessar la calçada, un vianant, fora del pas de vianants que hi ha amb aquesta finalitat
Travessar la calçada, un vianant, quan els llums del semàfor permeten la circulació de vehicles
Travessar la calçada, un vianant, sense caminar perpendicularment a l’eix de la calçada
Travessar la calçada, un vianant, entretenint-se o detenint-se sense necessitat o destorbar el pas dels altres
Travessar la calçada, un vianant, destorbant el pas dels altres
Travessar una plaça o una glorieta, un vianant, per la calçada sense vorejar -la
COMPORTAMENT EN CAS D’EMERGÈNCIA
Obligació d’auxili
Detenir el vehicle de manera que crea un nou perill per a la circulació, en trobar -se implicat en un accident de circulació
(indicar perill creat)
No facilitar la identitat als agents de l’autoritat, en trobar -se implicat en un accident de circulació
No col·laborar amb els agents de l’autoritat, en trobar -se implicat en un accident de circulació
No esforçar -se a restablir o mantenir la seguretat de la circulació, en trobar -se implicat en un accident de circulació
Modificar l’estat de les coses i de les empremtes o altres proves que poden resultar útils per determinar responsabilitats,
en trobar-se implicat en un accident de circulació
No prestar a les víctimes l’auxili que resulti més adequat, en trobar -se implicat en un accident de circulació
No demanar auxili sanitari per a les víctimes, en trobar -se implicat en un accident de circulació
No avisar als agents de l’autoritat, en trobar -se implicat en un accident de circul ació amb víctimes
No quedar -se o no tornar al lloc de l’accident fins que arribin els agents, quan hi ha ferits, trobant-s’hi implicat
No facilitar la identitat a altres persones implicades en un accident de circulació
No facilitar les dades del vehicle a altres persones implicades en un accident de circulació
No auxiliar o no sol·licitar l’auxili necessari per a les víctimes d’un accident de circulació després d’adonar -se’n, un usu ari
de la via que no està implicat en l’accident
Detenir el vehicle de manera que crea un nou perill per a la circulació, un usuari de la via en adonar -se d’un accident de
circulació (indicar perill creat)
No facilitar la identitat als agents de l’autoritat quan resulti necessari, un usuari de la via que adverteix un accident de
circulació
No prestar col·laboració per restablir la seguretat del trànsit, un usuari de la via que adverteix un accident de circulació
Modificar l’estat de les coses que poden resultar útils per determinar responsabilitats, un usuari de la via que adverteix un
accident de circulació
No avisar als agents de l’autoritat un usuari de la via que adverteix un accident de circulació amb víctimes
No quedar -se o no tornar al lloc on s’ha produït un accident amb víctimes fins que arribi l’autoritat, un usuari de la via que
adverteix l’accident
NOTA: cal tenir present que l’ar ticle 195 del Codi Penal tipifica com a delicte l’omissió del deure de socors
Immobilització del vehicle i caiguda de càrrega
No senyalitzar eficaçment un vehicle immobilitzat a la calçada
No senyalitzar eficaçment la caiguda de càrrega a la calçada
No adoptar, el conductor d’un vehicle immobilitzat a la calçada, les mesures necessàries perquè el vehicle sigui retirat al
més aviat possible
No adoptar, el conductor, d’un vehicle que li ha caigut la càrreg a a la calçada, les mesures necessàries perquè la càrrega
sigui retirada al més aviat possible
No utilitzar els dispositius de pressenyalització de perill per avisar de la presència d’un vehicle immobilitzat a la calçada
No utilitzar els dispositius de pressenyalització de perill per avisar de la presència de càrrega a la calçada
Remolcar un vehicle avariat o accidentat per un altre vehicle no destinat a aquesta finalitat

122.5.2

L

28,00

122.6

L

28,00

122.7
122.8

L
L

28,00
28,00

123.1

L

60,00

123.2

L

60,00

123.3

L

28,00

123.4

L

28,00

124.1.1
124.1.2
124.3.1
124.3.2
124.3.3
124.4

L
L
L
L
L
L

28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00

129.2.a)

L

90,00

129.2.b).1
129.2.b).2
129.2.c).1
129.2.c).2

L
L
L
L

90,00
90,00
90,00
90,00

129.2.d).1
129.2.d).2
129.2.e).1
129.2.e).2
129.2.f)
129.2.g)
129.3.1

L
L
L
L
L
L
L

90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00

129.3.2

L

90,00

129.3.3

L

90,00

129.3.4
129.3.5

L
L

90,00
90,00

129.3.6
129.3.7

L
L

90,00
90,00

130.1.1
130.1.2
130.1.3

L
L
L

60,00
60,00
60,00

130.1.4

L

60,00

130.3.1
130.3.2
130.5

L
L
L

90,00
90,00
60,00

Excepcionalment es permet remolcar per altres vehicles però únicament fins el lloc més proper on pugui quedar convenientment immobilitzat. En cap cas
però, aquesta excepció és aplicable a les autopistes i autovies
SENYALITZACIÓ
Responsabilitat de la senyalització a les vie s
No comunicar a l’òrgan responsable de la gestió del trànsit la realització d’obres a vies públiques abans del seu inici
Incomplir les instruccions dictades per l’òrgan responsable de la gestió del trànsit
Retirada, su bstitució i alteració de senyals
Instal·lar, retirar, traslladar, ocultar o modificar la senyalització d’una via sense autorització
Modificar el contingut dels senyals (indicar la modificació efectuada)
Col·locar en els senyals o en les proximitats plaques, cartells, marques o altres objectes que poden induir a confusió
(indicar l’alteració produïda en el senyal)
Col·locar en els senyals o en les proximitats plaques, cartells, marques o altres objectes que poden reduir la seva visibilitat
o la seva eficàcia (indicar l’alteració produïda en el senyal)
Col·locar en els senyals o en les proximitats plaques, cartells, marques o altres objectes que poden enlluernar als usuaris
de la via o distreure la seva atenció (indicar l’alteració produïda en el senyal)
Senyals dels agents
No obeir les ordres dels agents de l’autoritat en servei de regulació del trànsit (indicar ordre desobeïda)
No obeir les ordres dels agents de l’autoritat en servei d’urgència (indicar ordre desobeïda)
Senyals circumstancials
No obeir les indicacions d’un pannell de missatge variable (indicar instrucció desobeïda)
Senyals d’abalisament
No respectar la prohibició de pas establerta mitjançant un senyal d’abalisament (indicar el tipus de senyal)

139.3.1
139.3.2

G
G

142.2
142.3.1
142.3.2

G
G
G

150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00

142.3.3

G

150,00

142.3.4

G

150,00

143.1
143.3

L
L

90,00
90,00

144.1

L

90,00

144.2

L

90,00
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Els senyals d’abalisament que prohibeixen el pas són els dispositius de barrera:
barrera fixa: prohibeix el pas a la via o part de la via que delimita
barrera o semibarrera mòbils: prohibeix temporalment el pas mentre es troba en posició transversal a la calçada
pannell direccional provisional: prohibeix el pas i informa, a més, sobre el sentit de la circulació
banderetes, cons o dispositius anàlegs: prohibeixen el pas a través de línia real o imaginària que els uneix
llum vermell fix: indica que la calçada està totalment tancada al trànsit
llums grocs fixos o intermitents: prohibeixen el pas a través de la línia imaginària que els uneix
Semàfors reservats per a vianants
No respectar, un vianant, el llum vermell d’un semàfor reservat per a vianants
Semàfors circulars per a vehicles
No respectar, el conductor d’un vehicle, el llum vermell d’un semàfor
Superar, un vehicle, la línia de detenció anterior més pròxima a un semàfor quan emet llum vermell no intermitent
Entrar en una intersecció regulada per semàfor situat dintre de la mateixa o en el costat oposat, quan emet llum vermell
no intermitent
No respectar, el conductor d’un vehicle, el llum vermell intermitent d’un semàfor
No respectar, el conductor d’un vehicle, dos llums vermells alternativament intermitents d’un semàfor
No detenir-se, el conductor d’un vehicle, podent fer -ho sense perill, davant el llum groc no intermitent d’un semàfor
No extremar les precaucions, el conductor d’un vehicle, davant un llum groc intermitent
No extremar les precaucions, el conductor d’un vehicle, davant dos llums grocs alternativament intermitents
No respectar, el conductor d’un vehicle, la prohibició establerta per una fletxa negra sobre el llum vermell d’un semàfor
No respectar, el conductor d’un vehicle, la prohibició establerta per una fletxa negra sobre el llum groc d’un semàfor
No obeir, el conductor d’un vehicle, la direcció i el sentit de circulació indicats per una fletxa verda il·luminada sobre un
fons circular negre d’un semàfor
Semàfors quadrats per a vehicles, o de carril
Ocupar un carril quan ho prohibeix el llum vermell en forma d’aspa d’un semàfor quadrat
Semàfors reservats a determinats vehicles
No detenir-se, el conductor d’una bicicleta, davant el llum vermell d’un semàfor reservat per a cicles i ciclomotors
No detenir-se, el conductor d’un ciclomotor, davant el llum vermell d’un semàfor reservat per a cicles i ciclomotors
No deteni r-se, el conductor d’una bicicleta, podent- ho fer sense perill, davant el llum groc d’un semàfor reservat per a
cicles i ciclomotors
No detenir-se, el conductor d’un ciclomotor, podent-ho fer sense perill, davant el llum groc d’un semàfor reservat per a
cicles i ciclomotors
No respectar, el conductor d’un tramvia o d’un autobús de línies regulars, les indicacions del seu semàfor (indicar
desobediència)

145.a)

L

60,00

146.a).1
146.a).2
146.a).3

L
L
L

90,00
60,00
60,00

146.b).1
146.b).2
146.c)
146.d).1
146.d).2
146.f).1
146.f).2
146.g)

L
L
L
L
L
L
L
L

90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
60,00

147.a)

L

90,00

148.1.1
148.1.2
148.1.3

L
L
L

90,00
90,00
90,00

148.1.4

L

90,00

148.2

L

90,00

El semàfor consisteix en una franja blanca il·luminada s obre fons circular negre:
una franja blanca horitzontal il·luminada prohibeix el pas en les mateixes condicions que el llum vermell no intermitent
una franja blanca vertical permet el pas cap endavant
un franja blanca obliqua, cap a l’esquerre o cap a la dreta, il·luminada, indica que està permès el pas per girar a l’esquerre o a la dreta respectivament
una franja blanca, vertical o obliqua, il·luminada intermitentment, indica que els vehicles esmentats han de detenir-se en les mateixes condicions que si es
tractés d’un llum groc fix

Senyals de prioritat
No obeir un senyal de “cediu el pas”
No detenir-se davant un senyal de detenció obligatòria (STOP)
Senyals de prohibició d’entrada
No obeir un senyal de circulació prohibida per a tota classe de vehicles
No obeir un senyal d’entrada prohibida per a tota classe de vehicles
No obeir un senyal d’entrada prohibida per a determinats vehicles (indicar el senyal desobeït)
Senyals de restricció de pas
No obeir un senyal de prohibició de passar sense detenir-se
No obeir un senyal de limitació de massa
(indicar limitació i massa en càrrega del vehicle)
No obeir un senyal de limitació de massa per eix (indicar limitació i la massa per eix del vehicle)
No obeir un senyal de limitació de longitud
(indicar limitació i longitud del vehicle)
No obeir un senyal de limitació d’amplada
(indicar limitació i amplada del vehicle)
No obeir un senyal de limitació d’alçada
(indicar limitació i alçada del vehicle)

151.2.1
151.2.2

L
L

60,00
60,00

152.1
152.2
152.3

L
L
L

60,00
60,00
60,00

153.1
153.2

L
L

60,00
60,00

153.3
153.4

L
L

60,00
60,00

153.5

L

60,00

153.6

L

60,00

Altres senyals de prohibició o restricció
No obeir un senyal de separació mínima
(indicar separació fixada pel senyal i separació aproximada del vehicle)
No obeir un senyal de gir a la dreta prohibit
No obeir un senyal de gir a l’esquerra prohibit
No obeir un senyal de mitja volta prohibida
No obeir un senyal d’avançament prohibit
No obeir un senyal d’avançament prohibit per a camions
No obeir un senyal de parada i estacionament prohibit
No obeir un senyal d’estacionament prohibit
No obeir un senyal d’estacionament prohibit els dies imparells
No obeir un senyal d’estacionament prohibit els dies parells
No obeir un senyal d’estacionament prohibit la primera quinzena
No obeir un senyal d’estacionament prohibit la segona quinzena
No obeir un senyal d’estacionament prohibit en el gual
No obeir un senyal de zona d’estacionament limitat
No obeir un senyal d’advertències acústiques prohibides

154.1

L

60,00

154.2
154.3
154.4
154.5
154.6
154.7
154.8
154.9
15410
154.11
154.12
154.13
154.14
154.15

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00

Senyals d’obligació
No obeir un senyal de sentit obligatori (indicar sentit obligat i direcció del vehicle)
No obeir un senyal de pas obligatori
No obeir un senyal d’intersecció de sentit giratori obligatori
No obeir un senyal d’única direcció i sentit permès
No obeir un senyal de calçada per a automòbils
No obeir un senyal de calçada per a motocicletes
No obeir un senyal de calçada per a camions, furgons i furgonetes
No obeir un senyal d e via reservada per a cicles o via ciclista
No obeir un senyal de via reservada per a ciclomotors
No obeir un senyal de camí per a vehicles de tracció animal

155.1
155.2
155.3
155.4
155.5
155.6
155.7
155.8
155.9
155.10

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
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No obeir un senyal de camí reservat per a animals de muntura
No obeir un senyal de camí reservat per a vianants
No obeir un senyal de velocitat mínima (indicar velocitat fixada i velocitat del vehicle)
No obeir un senyal de cadenes per a la neu
No obeir un senyal d’enllumenat de curt abast
No obeir un senyal de calçada per a vehicles que transporten mercaderies perilloses
No obeir un senyal de calçada per a vehicles que transporten productes contaminants de l’aigua
No obeir un senyal de calçada per a vehicles que transporten mercaderies explosives i inflamables

155.11
155.12
155.13
155.14
155.15
155.16
155.17
155.18

L
L
L
L
L
L
L
L

60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00

Senyals d’indicacions generals
No respectar un senyal d’estacionament reservat per a determinada classe de vehicles
159.1
L
60,00
No respectar un senyal de limitació de temps d’estacionament
159.2
L
60,00
No respectar un senyal d’estacionament reservat per a taxi
159.3
L
60,00
No respectar un senyal de parada d’autobusos
159.4
L
60,00
No respectar un senyal de parada de tramvies
159.5
L
60,00
No respectar un senyal de transitabilitat en tram o port de muntanya
159.6
L
60,00
La inscripció “obert” en blanc significa que poden circular tots els vehicles sense restricció; en verd, que es pot transitar si bé existeix la prohibició d’avançar
pels camions amb MMA superior a 3.500 kg; en groc, es pot transitar excepte pels camions amb MMA superior a 3.500 kg i vehicles articulats, i els turismes i
autobusos han de circular a una velocitat màxima de 60 km/h; en vermell, indica qu e per a circular és obligatori l’ús de dispositius antilliscants a una velocitat
màxima de 30 km/h i que està prohibida la circulació de vehicles articulats, camions i autobusos.
En negre, la inscripció “tancat” indica que la carretera és intransitable per a qualsevol tipus de vehicle
No respectar un senyal de carrer residencial
159.7
L
60,00
La velocitat màxima dels vehicles està fixada en 20 km/h i els conductors han de concedir prioritat als vianants
No obeir un senyal de zona a 30

159.8

L

60,00

160.2

L

60,00

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

L
L
L

60,00
60,00
60,00

168.a)
168.b)

L
L

60,00
60,00

169.a)
169.b).1
169.b).2
169.d)

L
L
L
L

60,00
60,00
60,00
60,00

La velocitat màxima dels vehicles està fixada en 30 km/h i els vianants tenen prioritat

Senyals de carrils
Circular per un carril reservat per a autobusos
La menció “taxi” autoritza també als taxis la utilització d’aquest carril
Marques blan ques longitudinals
No respectar una línia longitudinal contínua
No respectar un marca longitudinal constituïda per dues línies contínues adossades
Circular sobre una línia longitudinal discontínua
Excepte quan sigui necessari i la seguretat de la circulació ho permeti
Marques blanques transversals
No respectar una marca viària transversal contínua
No respectar una marca viària transversal discontínua
Senyals horitzontals de circulació
No respectar un senyal horitzontal de “cediu el pas”
No respectar un senyal horitzontal de detenció obligatòria (STOP)
No detenir-se en el lloc prescrit per un senyal horitzontal de STOP
No obeir l’obligació imposada per una fletxa de selecció de carrils

Altres marques i inscripcions de color blanc
Circular per un carril o zona reservada per a determinats vehicles senyalitzada a aquest efecte (indicar tipus vehicle per
als quals està reservat el carril)
Entrar en una zona exclosa de la circulació (zebrejat) emmarcada per una línia contínua
Els obligats a circular pel voral poden entrar -hi
Marques d’altres colors
Estacionar en una zona senyalitzada amb una marca groga en “zig zag”
Parar en una zona senyalitzada amb una marca groga longitudinal contínua
Estacionar en una zona senyalitzada amb una marca groga longitudinal contínua
Estacionar en una zona senyalitzada amb una marca groga longitudinal discontínua
Quedar-se detingut en una quadrícula de marques grogues
SENYALS EN ELS VEHICLES
No portar, el vehicle ressenyat, el senyal corresponent (indicar el senyal o mès)

Barem d’alcoholèmia

CONDUCTORS EN GENERAL

RESTA DE CONDUCTORS:
de vehicles transport de mercaderies amb MMA
>3.500 kg; transport de viatgers de més de 9
places; de servei públic; transport escolar o de
menors; servei d’urgència; transport especial;
amb permís o llicència de conducció d’antiguitat
< als 2 anys

TAXA D’ALCOHOL EN
SANG (g/l)

TAXA D’ALCOHOL EN
AIRE ESPIRAT (mg/l)

De 0,56
fins a 0,62

De 0,28
fins a 0,31

De 0,63
fins a 0,70

De 0,32
fins a 0,35

Superior a 0,70

Superior a 0,35

De 0,36
fins a 0,42

QUANTIA €

170.c)

L

60,00

170.g)

L

60,00

171.a)
171.b).1
171.b).2
171.c)
171.d)

L
L
L
L
L

60,00
60,00
60,00
60,00
60,00

173.2

L

60,00

€ - 30%

450

315

ARTICLE
I
APARTAT
20.1.01

521,43

365

20.1.02

600

420

20.1.02

De 0,18
fins a 0,21

450

315

20.1.11

De 0,43
fins a 0,5

De 0,22
fins a 0,25

521,43

365

20.1.12

Superior a 0,5

Superior a 0,25

600

420

20.1.13
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Barem velocitat

GREUS
Vehicles + 3.500 kg
Vehicles + 9 places

Vehicles
en general
Quantia
€

LIMITACIÓ DE VELOCITAT

DTE
30%

30
km/h

40
km/h

50
km/h

SOBRESEURE

38
km/h

50
km/h

61
km/h

60

70
km/h

80
km/h

90
km/h

100
km/h

110
km/h

120
km/h

72
km/h

84
km/h

95
km/h

106
km/h

117
km/h

129
km/h

140
km/h

De 107
a
123

De 118
a
136

De 130
a
150

De 141
a
163

150 €

105 €

km/h

Quantia €

DTE 30%

SOBRESEURE

135,71€

95€

De 39
a
49

De 51
a
61

De 62
a
72

De 73
a
83

De 85
a
98

De 96
a
110

200€

140€

De 50
a
60

De 62
a
72

De 73
a
83

De 84
a
94

De 99
a
111

De 111
a
125

De 124
a
140

De 137
a
155

De 151
a
171

De 164
a
186

214,29 €

150 €

300€

210€

De 61
a
71

De 73
a
83

De 84
a
94

De 95
a
105

De 112
a
123

De 126
a
139

De 141
a
156

De 156
a
173

De 172
a
190

De 187
a
207

300 €

210 €

MOLT GREUS
Vehicles
en general

Quantia€

DTE
30%

Vehicles
+ 3.500 kg
Vehicles
+ 9 places

LIMITACIÓ DE VELOCITAT

30
km/h

40
km/h

50
km/h

60
km/h

70
km/h

80
km/h

90
km/h

100
km/h

110
km/h

120
km/h

Quantia €

DTE 30%

378,57 €

265 €

De 72
a
82

De 84
a
94

De 95
a
105

De 106
a
116

De 124
a
137

De 140
a
154

De 157
a
173

De 174
a
192

De 191
a
211

De 208
a
230

450 €

315 €

450 €

315 €

De 83
a
93

De 95
a
105

De 106
a
116

De 117
a
127

De 138
a
151

De 155
a
169

De 174
a
190

De 193
a
211

De 212
a
232

De 231
a
253

514,29 €

360 €

514,29 €

360 €

A
partir
de 94

A
partir
de 106

A
partir
de 117

A
partir
de 128

A
partir
de 152

A
partir
de 170

A
partir
de 191

A
partir
de 212

A
partir
de 233

A
partir
de 254

600 €

420 €

ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ I MOBILITAT
MÈTODE:
El catàleg d’infraccions inclou la majoria dels fets que les constitueixen, però en cap cas en pressuposa
una LLISTA TANCADA. La presentació de cada fet codificat es disposa gràficament en CINC columnes
que, a cada fitxa, vénen acompanyades per una franja tintada que identifica la disposició normativa que
les preveu:
— La primera: Per concepte d’infracció on apareix desglossada la redacció de cada precepte infringit.
S’inclouen les infraccions més comuns, però pot ser denunciada qualsevol infracció de l’Ordenança
Municipal de Circulació.
— La segona: Per article infringit, on consta l’article i, si s’escau, l’apartat corresponent.
— La tercera: Per naturalesa de la infracció, on es determina si una infracció es lleu, greu o molt greu
amb la conseqüència de proposta de retirada del permís de conducció en greus i molt greus. La
denúncia és al municipi de Manresa
— La quarta: Per la quantia, per regla general, les lleus 60€; greus 180 € i molt greus 360 €. Si en la
Instrucció es determinen circumstàncies de gravetat, reincidència, perill... les quantitats seran: 91 €,
301 € i 602 E respectivament. ( art. 42 OMC)
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La comissió d’una infracció molt greu comporta la proposta de retirada del permís o llicència de
conducció. En infraccions greus la proposta de suspensió serà en funció de les circumstàncies
modificatives i individualitzades de la infracció
INFRACCIONS PRÒPIES ORDENANÇA - LLEUSParar en zona senyalitzada d’us exclusiu de persones minusvàlides.
Parar destorbant o impedint la utilització de pas o gual rebaixat per a persones amb mobilitat reduïda.
Parar davant o en les seves proximitats d’un hidrant
Parar davant o en les seves proximitats de contenidors d’escombreries i de recollida selectiva
Parar on destorbi total o parcialment, l’accés o sortida de persones, animals o vehicles d’un immoble, local, recinte o
aparcament.
Parar bloquejant o dificultant la sortida o moviment d’un altre vehicle estacionat.
Parar a menys d’1 metre de la línia de façana en els carrer sense voreres.
Parar al damunt de les marques viàries indicadores de la ubicació de contenidors o altres elements similiars.
Parar a les zones que eventualment hagin de ser ocupades per activitats o treballs autoritzats, o per reparació, senyalització o
neteja.
Parar en llocs reservats o senyalitzats per tanques, cons o elements de balissament.
Parar davant de les sortides d’emergència.

41.1.a.1
41.1.a.2
41.1.a.3
41.1.a.4
41.1.a.5

L
L
L
L
L

60,00
60.00
60,00
60.00
60.00

41.1.a.6
41.1.a.7
41.1.a.8
41.1.a.9

L
L
L
L

60.00
60.00
60.00
60.00

41.1.a.10
41.1.a.11

L
L

60.00
60.00

Parar als refugis o zones senyalitzades amb franges al paviment.
Parar en una zona senyalitzada amb zebrejat (illeta)
Estacionar en zona senyalitzada d’us exclusiu de persones minusvàlides.
Estacionar destorbant o impedint la utilització de pas o gual rebaixat per a persones amb mobilitat reduïda.
Estacionar davant o en les seves proximitats d’un hidrant
Estacionar davant o en les seves proximitats de contenidors d’escombreries i de recollida selectiva
Estacionar on destorbi total o parcialment, l’accés o sortida de persones, animals o vehicles d’un immoble, local, recinte o
aparcament.
Estacionar bloquejant o dificultant la sortida o moviment d’un altre vehicle estacionat.
Estacionar a menys d’1 metre de la línia de façana en els car rer sense voreres.
Estacionar al damunt de les marques viàries indicadores de la ubicació de contenidors o altres elements similiars.
Estacionar a les zones que eventualment hagin de ser ocupades per activitats o treballs autoritzats, o per reparació,
senyalització o neteja.
Estacionar en llocs reservats o senyalitzats per tanques, cons o elements de balissament.

41.1.a.12
41.1.a.13
41.1.a.14
41.1.a.15
41.1.a.16
41.1.a.17
41.1.a.18

L
L
L
L
L
L
L

60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00

41.1.a.19
41.1.a.20
41.1.a.21
41.1.a.22

L
L
L
L

60.00
60.00
60.00
60.00

41.1.a.23

L

60.00

Estacionar davant de les sortides d’emergència.
Estacionar als refugis o zones senyalitzades amb franges al paviment.
Estacionar en una zona senyalitzada amb zebrejat (illeta)
Circular per la vorera amb bicicleta una persona major de 12 anys.
Circular per la vorera amb bicicleta un menor de 12 anys sense anar acompanyat d’un major d’edat.
Circular amb bicicleta fora dels camins indicats.
En cas que no hi hagi indicació, s’haurà de respectar la velocitat normal d’un vianant, el qual sempre tindrà preferència.
Circular amb bicicleta efectuant competicions i/o marxes.
Excepte quan es disposi de la corresponent autorització
Circular per les voreres, andanes i passeigs, amb patins, patinets, tricicles, bicicletes i similars, sense adequar la seva velocitat
a la dels vianants, monopatins
Circular per les voreres, andanes i passeigs, amb patins, patinets, tricicles, bicicletes i similars, una persona major de 12 anys.
Circular per les voreres, andanes i passeigs, amb patins, patinets, tricicles, bicicletes i similars, una persona major de menor 12
anys, sense anar acompanyada d’un major d’edat.
No respectar, les bicicletes, els patins i els patinets la prioritat de pas dels vianants.

41.1.a.24
41.1.a.25
41.1.a.26
41.1.b
41.1.c
41.1.d

L
L
L
L
L
L

60.00
60.00
60.00
60,00
60,00
60,00

41.1.e

L

60,00

41.1.f

L

60,00

41.1.g
41.1.h

L
L

60,00
60,00

41.1.i

L

60,00

Llançar o dipositar des d’un vehicle, objectes o deixalles a la via pública, així com escupir des de l’interior del vehicle.

41.1.j.1

L

60,00

Circulant amb vehicle traient fora d’aquest, les extremitats o parts del cos.
No respectar -se mútuament, els usuaris de la via i ser desconsiderats entre ells.
No col·laborar amb les autoritats o els seus agents per facilitar la seva tasca i el compliment de les seves funcions.
No comunicar, el conductor o titular d’un vehicle, a l’autoritat municipal, i en qualsevol cas a la Policia Local, els desperfectes,
derivats de la utilització d’un vehicle, produïts a la via i els seus elements.
No travessar, els vianants, les calçades pels passos senyalitzats o pels extrems de les voreres.
No respectar les prescripcions contingudes respecte la forma de realitzar les operacions de càrrega i descàrrega a la via
pública.
No respectar les condicions fixades per l’estacionament de ciclomotors i motocicletes.
Col·locar publicitat als senyals de trànsit, els seus suports o els seus voltants.
Col·locació de tendals, cartells, anuncis i instal·lacions que enlluernin o que impedeixin o limitin la visibilitat dels semàfors i
senyals o que puguin distreure l’atenció dels usuaris de la via.

41.1.j.2
41.1.k
41.1.l
41.1.ll

L
L
L
L

60,00
60,00
60,00
60,00

41.1.m
41.1.n

L
L

60,00
60,00

41.1.o
41.1.p
41.1.q

L
L
L

60,00
60,00
60,00

G

180,00

G
G
G

180,00
180,00
180,00

MG

360,00

INFRACCIONS PRÒPIES ORDENANÇA —GREUS—
Parar o estacionar al davant de les sortides d’emergència de centres o instal·lacions públiques, establiments d’us públic o 41.2.a)
similar, degudament senyalitzat, durant les hores de concurrència.
Col·locar obstacles a la via pública que puguin destorbar la normal circulació de vehicles i de vianants.
41.2.b)
No senyalitzar, protegir i/o il·luminar els obstacles col3locats a la via pública, quan estigui obligat de fer -ho
41.2.c)
Col·locar senyalització sense disposar de l’autorització.
41.2.d)
INFRACCIONS PRÒPIES ORDENANÇA —MOLT GREUS—
Infracció g reu + circumstàncies qualificadores
41.3
Tenint en compte la gravetat, transcendència, reincidència i perill potencial, la quantia por arribar a 602,00 €, valorables en la instrucció.

Es consideren molt greus les infraccions a que fan referència les infraccions greus, quan concorrin circumstàncies de perill per raó de la intensitat de la
circulació, les característiques i condicions de la via, les condicions atmosfèriques, de visibilitat, la concurrència simultània de vehicles i altres usuaris, o que
afectin greument a un servei públic, la funció dels agents de l’autoritat o qualsevol altra circumstància anàloga que pugui constituir un risc afegit i concret al
previst per a les infraccions greus en el moment de cometre’s la infracció.
La identificació de les infraccions MOLT GREUS, serà del articles 41.3 en relació com a base de l’article i apartat que correspongui en la infracció GREU. La
forma de procedir serà la confecció d’un acta o informe detallant els elements o fets modificatius de la infracció base.

El senyor Jordà i Pempelonne explica que aquesta Ordenança és la revisió d'una altra
força antiga, que era necessari fer per adequar-la a la normativa vigent.
Diu que això ha significat una sèrie de canvis, no només pel que fa a la incorporació de
normativa, sinó també de conceptes relatius a les illes de vianants i zones de prioritat
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invertida; regulació de circulació de bicicletes i monopatins; parades de transport públic; i
zones de càrrega i descàrrega de mercaderies; que no estaven previstos en l'anterior
Ordenança.
Així mateix, diu que l'Ordenança incorpora el quadre de sancions per les infraccions de
trànsit, juntament amb els seus imports.
Diu que l'Ajuntament se cenyeix, en aquest aspecte, al Reglament General de
Circulació—com no podria ser d'una altra manera—que defineix tres tipus de sancions:
les lleus, les greus i les molt greus, per a cada una de les quals, s'atribueix un marge
respecte el seu import.
Comenta que aquesta Administració ha establert, respecte a aquest marge, el criteri de
reforçar la seguretat viària, castigant les postures més incíviques, seguint les indicacions
de l'Institut Català de Seguretat Viària. Concreta que això s'ha traduït en el fet que les
sancions més lleus es deixen en el seixanta per cent de l'im port màxim de la sanció, com
a norma general; i les greus i molt greus se sancionen amb la quantia màxima permesa
pel Reglament General, llevat d'algunes excepcions en el cas de les lleus, que també se
sancionen amb el preu màxim.
Recorda, respecte a aquesta qüestió, que el GMPPC va exposar unes propostes per
incrementar algunes de les sancions, i diu que algunes d'elles s'han acceptat, perquè
encaixaven amb els criteris bàsics, i, per tant, no representaven cap conflicte, respecte
als criteris que s'havien aplicat; i que d'altres s'han rebutjat, perquè no es produïa aquesta
coincidència o bé perquè no entraven dins de la reglamentació. En aquest sentit, recorda
també que quan el GMPPC va presentar les propostes, ja va manifestar que ho feia d'una
manera oberta, i que, posteriorment, els serveis tècnics ja l'hi indicarien si era legal o no.
Acaba demanant el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen.
El senyor Vives i Portell diu que ha llegit atentament l'Ordenança, que és realment
voluminosa i que és fruit d'un esforç important per part de tothom—pondera, en aquest
sentit, la tasca que han fet els serveis tècnics de l'Ajuntament, que hi han tingut molt a
veure, un cop presa la iniciativa política.
Considera que és una ordenança que està molt bé, però que segurament necessitarà de
dues coses: per una banda, la capacitat de l'Ajuntament per aconseguir que sigui efectiva
i per fer-la complir, cosa que és sempre una tasca complexa, en la mesura en què, sovint,
comporta una actitud coercitiva envers els ciutadans, els quals, malgrat que siguin
conscients que de vegades no fan les coses bé, per sistema, es posicionen contra el
poder establert, en aquest cas, l'Administració. Diu que això és complicat i desagradable,
però que cal fer-ho.
Per una altra banda, diu que hi ha una segona actuació, que no està inclosa en
l'Ordenança, i que, malgrat que en alguns moments s'entreveu, creu que no es podia
escriure clarament, consistent en el fet d'instaurar el civisme entre la gent.
En aquest sentit, diu que, sovint, els aspectes que regula l'Ordenança són en relació amb
actuacions poc cíviques. Reconeix que personalment també comet actes incívics a la
ciutat, alguns dels quals són petits i, d'altres, no tant, com ho fa la majoria de ciutadans
de Manresa, que no estan prou ben educats en aquest aspecte. Afegeix que no s'entona
mai el mea culpa i que sempre es troba alguna justificació per cometre aquest tipus
d'actes.
Considera que és important que l'Ajuntament, en la mesura de les serves possibilitats, a
banda d'aplicar les mesures coercitives, i l'Ordenança amb tot el seu pes moral, dugui a
terme una campanya de civisme, de manera que l'Administració, sense que hagi d'educar
els ciutadans—que seria inadequat, ja que semblaria que volgués tutelar la vida de les
persones—els convidi a ajudar-la i a contribuir amb ella a que l'execució de l'Ordenança,

69

en si mateixa, esdevingui inútil, perquè la gent estigui realment prou conscienciejada, en
el sentit que la ciutat és de tots i, que complint unes normes bàsiques, es millora la vida
col.lectiva i també la individual.
Acaba felicitant l'equip de govern per aquest acord i anuncia que el GMCiU votarà
afirmativament el dictamen.
El senyor Jordà i Pempelonne diu que està plenament d'acord amb el plantejament del
senyor Vives i manifesta que efectivament aquesta Ordenança se situa dins d'un marc
global, ja que només amb aquesta norma no es podria fer res.
Recorda que, en altres ocasions, s'ha explicat que la filosofia de l'equip de govern no se
centra només en elaborar Ordenanc es, sinó també en promoure el civisme, tasca
respecte a la qual hi està treballant, no només en matèria de trànsit, sinó també des
d'altres aspecte de la vida ciutadana, com ara la neteja i la protecció del mobiliari urbà,
entra d'altres; per tant creu que sí que hi ha un apartat d'educació.
Continua dient que, un cop feta aquesta tasca, també cal definir les normes que cal
seguir, i, que, com a últim pas, està la capacitat de sanció, per al desenvolupament de la
qual és imprescindible disposar de l'Ordenança.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 22 membres presents, amb
l’abstenció dels senyors Irujo Fatuarte, Becerra Finestras i Serra Rovira, per absència de
la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D.
2568/86, de 28 de novembre.
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.

ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI

4.1

REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME

L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes inclosos en els punts
4.1.1 i 4.1.2 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els presents.
4.1.1 APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL. FÀBRICA NOVA.
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, del 8
d'octubre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"1. Antecedents
Mitjançant dictamen aprovat pel Ple de la Corporació en data 21 de juny de 2004 es va
APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ. FÀBRICA NOVA, redactat pels serveis tècnics municipals, de
conformitat amb allò que disposa l’article 83 de la Llei 2/2002 de 14 de març,
d’Urbanisme.
El Document aprovat inicialment, ha estat sotmès a informació pública durant el
termini d’un mes, previ anunci publicat en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 179 de 27 de juliol de 2004, així com
en el diari El Periódico, de 1 de juliol de 2004, i en el diari Regió 7, de 3 de juliol de
2004, a més del taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament. No consta que dins d’aquest
termini s’hagi presentat cap al·legació o suggeriment.
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En data 28 de juny de 2004 es sol·licità informe a la Direcció General de Comerç, de la
Generalitat de Catalunya.
2. Fonaments de dret
L’article 94.1 de la Llei 2/2002, de 14 de març d’Urbanisme disposa que “les
modificacions d’una figura de planejament urbanístic se subjecten a les mateixes
disposicions que en regeixen la formació”.
Essent una modificació puntual del planejament general vigent en el municipi, el
procediment aplicable és el contingut a l’article 83 de la Llei 2/2002, de 14 de març.
D’acord amb el punt 1 d’aquest article, l’aprovació provisional correspon a
l’Ajuntament.
En data 10 de setembre de 2004 ha estat emès l’informe favorable de la Direcció
General de Comerç, de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l’apartat 5è de
l’article 83 de la Llei d’Urbanisme.
En virtut de l’article 22.2, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local, i article 52.2 c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la
competència per a l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres
instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística correspon al Ple.
Per tot l’exposat, la regidora delegada d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen
per la Comissió informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents:
ACORDS
1r. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL. FÀBRICA NOVA, redactada pels serveis tècnics municipals, de conformitat
amb allò que disposa l’article 83.1 de la Llei 2/2002 de 14 de març, d’Urbanisme.

2n. TRAMETRE A LA COMISSIÓ D’URBANISME DE BARCELONA, per
quadruplicat exemplar, la modificació del Pla General aprovada provisionalment
en l’apartat anterior, així com una còpia completa de l’expedient administratiu
tramitat, als efectes de la seva aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa
l’article 78.a) en relació amb l’article 77 de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’Urbanisme."
4.1.2 RESOLDRE
L'AL.LEGACIÓ
PRESENTADA
I
APROVAR
PROVISIONALMENT EL PLA ESPECIAL FÀBRICA NOVA, PE 10,
PROMOGUT PER LES SOCIETATS SACRESA TERRENOS PROMOCIÓN,
SL I RECICLATGE CASA VELLA, SA.
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, del 6
d'octubre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"1. Antecedents
Vist l’expedient anomenat PLA ESPECIAL FABRICA NOVA, PE 10, promogut per les
empreses SACRESA TERRENOS PROMOCIONS, SL i RECICLATGE CASA VELLA,
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SA, a l’empara d’allò que disposa l’article 96 de la Llei 2/2002, de 14 de març
d’Urbanisme.
Aquest expedient ha estat exposat al públic durant el termini d’un mes, prèvia
publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 183, de 31 de juliol de
2004, en el diari El Periódico de 30 de juliol de 2004 i en el diari Regió7, de 4 d’agost
de 2004. També s’han practicat les notificacions individualitzades als propietaris
afectats.
En relació a l’exposició pública de l’expedient han estat presentades les al·legacions
següents:
RE
32122

Data
25-08-04

Nom
IGNASI I JOAN VILALTA SOLÀ

En resposta a aquestes al·legacions el cap del Servei d’Urbanisme, en data 5
d’octubre de 2004, han emès informe que, en la part referent a l’al·legació diu el
següent:
En el període d’exposició pública, s’ha presentat un escrit amb el següent contingut:
Ignacio Vilalta Solá i Juan Vilalta Solá.
Carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 26 pl. 2a. Manresa.
Reg. 32122.
Data 25 d’agost de 2004.
L’escrit constata que el carrer Bisbe Comas té en el planejament un caràcter de
passeig de vianants.
Que els titulars tenen en el núm. 15 d’aquest carrer un gual autoritzat d’accés de
vehicles i una activitat comercial.
Sol·liciten mantenir l’accés rodat a la seva finca.
El Pla especial no modifica la qualificació del carrer Bisbe Comas. Aquest carrer
està qualificat pel Pla general aprovat el 23 de maig de 1997, com a recorregut de
vianants, tot i que actualment és un carrer amb trànsit rodat.
La urbanització futura d’aquest carrer haurà de tenir un caràcter prioritàriament
peatonal, tot i que aquest caràcter pot ser compatible amb l’accés als guals
existents.
Atès que el contingut del Pla especial no és el que proposa el caràcter del carrer
Bisbe Comas, sinó que prové de la qualificació urbanística del Pla general, cal
desestimar l’al·legació informant però que la futura reurbanització del carrer pot
compatibilitzar el caràcter prioritàriament peatonal d’aquest amb l’accés rodat dels
guals existents.
En data 10 de setembre de 2004 s’ha emès informe favorable de la Direcció General
de Comerç, de la Generalitat de Catalunya, a l’aprovació del Pla Especial en tràmit.
2. Fonaments de dret
L’article 87.5 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, prescriu l’obligatorietat
d’atorgar l’aprovació provisional del Pla especial, un cop finalitzat el termini d’exposició
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pública de l’expedient, i de trametre’l a l’òrgan que n’hagi d’atorgar l’aprovació
definitiva, que en aquest cas és la Comissió d’Urbanisme de Barcelona.
De conformitat amb l’article 83.9 de la Llei d’Urbanisme, en cas de tramitació
simultània de diverses figures de planejament, l’executivitat de cadascuna d’elles
queda supeditada a la de l’instrument o figura superior. Tenint en compte que s’està
tramitat simultàniament la modificació puntual del Pla General que afecta a l’àmbit del
Pla Especial Fàbrica Nova, l’executivitat d’aquest Pla especial haurà de supeditar-se a
l’aprovació definitiva i executivitat de la modificació puntual del Pla General a la que
s’ha fet esment.
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.
3. Proposta de resolució
Vist l'informe favorable emès pel Cap del Serveis d’Urbanisme.
Vist l’informe jurídic emès per la Tècnica d’Administració General, de 6 d’octubre de
2004.
La regidora delegada d'Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la Comissió
informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació
l'adopció del següent
ACORD
1r. DESESTIMAR l’al·legació formulada per Ignasi i Joan Vilalta Solà dins del termini
d’exposició pública de l’aprovació inicial del PLA ESPECIAL FÀBRICA NOVA, PE 10,
en base a les argumentacions de l’informe emès pel Cap del Servei d’Urbanisme en
data 5 d’octubre de 2004, i que s’ha transcrit en la part d’antecedents d’aquest
dictamen.
2n. APROVAR PROVISIONALMENT EL PLA ESPECIAL FÀBRICA NOVA, PE 10,
promogut per SACRESA TERRENOS PROMOCIONS, SL i RECICLATGE CASA
VELLA, SA, de conformitat amb els articles 87.5 i 96 de la Llei 2/2002, de 14 de març
d’Urbanisme.
3r. SUPEDITAR L’EXECUTIVITAT del Pla Especial provisionalment aprovat en virtut
de l’apartat anterior, a l’executivitat de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL. FÀBRICA NOVA, de conformitat amb l’article 83.9 de la Llei 2/2002, de 14
de març d’Urbanisme.
4rt. TRAMETRE A LA COMISSIÓ D’URBANISME DE BARCELONA, per quadruplicat
exemplar, el Pla especial aprovat provisionalment en l’apartat anterior, així com una
còpia completa de l’expedient administratiu tramitat, als efectes de la seva aprovació
definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 87.5 de la llei 2/2002, de 14 de març,
d’Urbanisme”.
La senyora Mas i Pintó explica que els dos dictàmens fan referència a dues figures
de planejament, l'origen de les quals es localitza en el conveni signat entre la propietat
dels terrenys i l'Ajuntament de Manresa, el 24 de gener d'aquest any.
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Diu que el conveni estableix tota la sèrie de bases per al desenvolupament d'aquests
terrenys, d'una dimensió considerable (65.000 metres quadrats), situats al bell mig de
la ciutat, per als quals el Pla General preveu, a més d'uns certs aprofitaments privats,
la construcció d'una gran àrea de parc, en un lloc molt cèntric i molt planer, difícil de
trobar a la ciutat de Manresa.
Explica que el primer dictamen fa referència a la modificació puntual del Pla General,
que ja es va aprovar inicialment; i el segon correspon a una qüestió més concreta, que
consisteix en la proposta d'ordenació, referent bàsicament a la manera de disposar
l'ordenació, els espais públics i, sobretot també, la disposició de l'equipament públic
poliesportiu, que figura en el conveni. Afegeix que amb aquest acord també es
formalitza o es dóna contingut al projecte d'obres d'urbanització bàsiques, que se
centren en la definició dels carrers que entren en la figura de planejament, que són la
Via de Sant Ignasi, respecte a la qual, d'acord amb un dels apartats del conveni, una
bona part de la seva urbanització, anava carregada al desenvolupament del Pla
Especial.
Diu que aquest expedient se sotmetrà a la Generalitat de Catalunya, a fi que l'aprovi
definitivament, i que paral.lelament s'està redactant el projecte d'urbanització del parc.
Comenta que ha fet referència a aquest projecte, perquè té una importància capdal,
pel fet que va ser un dels temes en els quals es va centrar una comissió de seguiment,
per tal de definir les característiques d'aquest parc.
Explica, al respecte, que de la comissió van sorgir tot un seguit de resultats o
definicions, sobre les quals, l'equip redactor hi està treballant, per incloure les diferents
aportacions que van fer els veïns.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu, en el mateix sentit que ha explicat la regidora, que
amb aquests dictàmens es ratifica la mateixa documentació que ja va aprovar aquest
Ple en el seu moment, sense que s'hagi produït cap modificació respecte als
equipaments privats, les alçades, o el nombre de metres quadrats destinats al comerç
o a edificació de protecció oficial.
Manifesta, en conseqüència, que la postura del GMPPC tampoc ha variat respecte a
l'anterior vegada que es va sotmetre a la consideració del Ple aquest assumpte, i, per
tant, votarà negativament els dictàmens.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 4.1.1 i 4.1.2 de
l’ordre del dia, s’aproven per 21 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA, 4 GMERC i 6
GMCiU) i 2 vots negatius (GMPPC), amb l’abstenció dels senyors Becerra Finestras i
Serra i Rovira, per absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que
disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre.
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.1.3 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR D'INGENIERÍA
CONSTRUCTORA MANRESANA, SL, PER IMPORT DE 30.265,26 EUROS,
PER L'OBRA COMPLEMENTÀRIA A L'OBRA DE REMODELACIÓ DE LA
PLAÇA BAGES, FASE I.
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, del 5 de
juliol del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Atès que s'han devengat obligacions a càrrec d'aquest Ajuntament que, per diverses
causes no han estat reconegudes ni liquidades.
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En conseqüència d'això i de conformitat amb els informes tècnic i jurídic que
s'adjunten, la regidora delegada d'Urbanisme proposa al ple de la Corporació l'adopció
del següent
ACORD
Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1.e) del Reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 144 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre i 60.2 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial a favor del creditor que a
continuació es relaciona, pel deute acreditat i informat pel responsable del servei.
CREDITOR
INGENIERIA CONSTRUCTORA MANRESANA, S.L.
NIF B-58407081
Domicili: c/ Canonge Mulet, 2, ent., 2a. Manresa
CONCEPTE
OBRES COMPLEMENTÀRIES A L'OBRA DE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA
BAGES, FASE 1.
IMPORT
30.265,26 Euros (inclòs el 16% d'IVA)"
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a
votació, el qual s'aprova per unanimitat dels 23 membres presents, amb l’abstenció
dels senyors Becerra Finestras i Serra Rovira, per absència de la Sala en el moment
de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de
novembre.
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.1.4 ACCEPTAR LA VALORACIÓ REALITZADA PELS SERVEIS TÈCNICS
D'URBANISME DURANT EL PROCÉS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
NÚM. 1165/2003 INTERPOSAT CONTRA LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE
DE 10 DE JULIOL DE 2003, QUE APROVAVA DEFINITIVAMENT EL
PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ 27,
DOLORS-SALLENT.
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, del 29 de
setembre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Davant la Sala Contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, Secció Tercera, s’està seguint amb el número d’actuacions 1165/2003, el
recurs contenciós administratiu interposat per la representació processal de la Sra.
ANTÒNIA CANUDAS VILALTA, contra l’aprovació definitiva del Projecte de
reparcel·lació de la Unitat d’Actuació 27 Dolors – Sallent.
Mitjançant Proveïment del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala
contenciosa administrativa, Secció 3a, de data 13 de juliol de 2004, s’ha donat trasllat
de l’escrit de demanda, el qual gira únicament en la valoració de la construcció
afectada pel Projecte, que es troba dins la finca propietat de la Sra. Canudas (inscrita
al Registre de la Propietat amb el número 4.785), acompanyant-se a l’efecte, taxació
pericial de l’element afectat
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Els serveis tècnics d’Urbanisme han examinat la taxació pericial acompanyada a
l’escrit de demanda, i en relació al mateix han emès en data 28 de setembre de 2004
informe en virtut del qual, en aplicació de la norma 13 del RD 1020/1993, pel qual
s’aproven les Normas técnicas de valoración y cuadro marco de valores del suelo y de
las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de
naturaleza urbana, correspon aplicar un diferent coeficient d’antiguitat, i la valoració de
la construcció és de 26.862,34 €.
La finalització anticipada del procés judicial, en virtut de la transacció, implicarà la
reducció de despeses processals.
L’article 77.1 de la Llei 29./1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, disposa que serà possible arribar a un acord que posi fi a
la controvèrsia sempre que el judici es promogui sobre matèries susceptibles de
transacció i, en particular, quan es tracti d’estimació de quantitat, i en aquest cas,
caldrà que els representants de les Administracions públiques demandades tinguin
l’oportuna autorització. També l’article 19 de la Llei d’Enjudiciament Civil autoritza el
poder de disposició de les parts en el plet.
L’article 230 del Decret legislatiu 2/2003, disposa que per avenir-se a les demandes
judicials o transigir cal acord del Ple per majoria absoluta del nombre legal dels seus
membres, en concordança amb l’article 7 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre,
General Pressupostària.
D’acord amb l’article 54 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova
el Text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local, és necessari
l’informe previ del Secretari en assumptes sobre matèries que s’exigeixi un quòrum
especial.
Vist l’informe emès per la Tècnica d’Administració General adscrita a Gestió
urbanística, de 28 de setembre de 2004.
Per tot l’exposat, la regidora delegada d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen
per la Comissió informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. ACCEPTAR la valoració realitzada pels Serveis Tècnics d’Urbanisme durant el
procés contenciós administratiu núm. 1165/2003, interposat per la representació
processal de la Sra. ANTÒNIA CANUDAS VILALTA, contra la Resolució de l’Alcalde
de data 10 de juliol de 2003, en la qual s’aprovava definitivament el Projecte de
reparcel·lació de la Unitat d’Actuació 27, Dolors – Sallent, segons la qual la valoració
de la construcció que hi ha a la finca “Ca la Mònica del Guix” (registral n. 4.785), i
afectada per l’actuació urbanística és de 26.862,34 €.
Segon. AUTORITZAR a la Lletrada nomenada per Resolució de l’Alcalde President, de
data 13 d’abril de 2004, com a directora de la defensa en judici de l’Ajuntament en el
recurs contenciós administratiu núm. 1165/2003, senyora Judit Camprubí i
Duocastella, per tal que, d’acord amb l’article 77 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció Contenciosa administrativa, formalitzi la transacció judicial
aprovada en l’acord anterior, consistent en l’acceptació de la valoració realitzada pels
Serveis tècnics d’Urbanisme durant l’indicat procés contenciós administratiu, així com
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facultar-lo perquè realitzi les actuacions que consideri oportunes davant l’òrgan
judicial."
La senyora Mas i Pintó explica que, dins del procés del recurs contenciós, s'efectua
una nova valoració de la finca, tenint en compte que l'antiguitat de l'edificació que
s'havia fixat inicialment, es va considerar, escoltats els arguments de la part recurrent,
que potser havia sigut massa antiga.
Diu que, per tant, es va reconsiderar la valoració, de manera que s'arribés a un acord
amb al propietat, més fàcilment.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 22 membres presents, amb
l’abstenció dels senyors Becerra Finestras i Serra Rovira, i de la senyora Rius Díaz,
per absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa
l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre.
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.2

REGIDORIA DELEGADA DE VIA PÚBLICA

4.2.1 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE FUNDOSA
ACCESIBILIDAD, SA, PER IMPORT DE 220,17 EUROS, PELS TREBALL
D'ELABORACIÓ DE L'INFORME DE L'AVALUACIÓ DE QUALITAT DE LES
OBRES D'ACCESSIBILIT AT.
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Via Pública, del 6
d'octubre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Atès que s'han acreditat obligacions a càrrec d'aquest Ajuntament que, per diverses
causes, no han estat reconegudes ni liquidades.
Atès que els serveis tècnics i jurídics municipals, així com el cap dels Serveis del
Territori, han emès informe proposant que es reconegui un crèdit extrajudicial en favor
de les persones que han executat els treballs i/o prestat els serveis de què es tracta.
Anna Torres García, regidora delegada de Via Pública, proposa al ple de la Corporació
l'adopció del següent
ACORD
Reconèixer, a l'emparament del que disposa l'article 23.1.e) del Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d'abril, 144 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre i 60.2 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d'abril, un crèdit extrajudicial en favor del creditor que a
continuació es relaciona, pel deute acreditat i informat pel responsable del servei.
Creditor:

FUNDOSA ACCESIBILIDAD, S.A., CIF: A 79707295

Adreça:

c/ Don Ramon de la Cruz, 38 — 28001 MADRID

Concepte: treballs d'elaboració de l'informe de l'avaluació de qualitat de les obres
d'accessibilitat, d'acord amb el conveni subscrit entre IMSERSO, la
Fundació ONCE i l'Ajuntament de Manresa amb data 28-08-02.
Import:

220,17 euros (IVA inclòs)"
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Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a
votació, el qual s'aprova per unanimitat dels 22 membres presents, amb l’abstenció
dels senyors Becerra Finestras i Serra Rovira, i de la senyora Rius Díaz, per absència
de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del
R.D. 2568/86, de 28 de novembre.
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
4.3

REGIDORIA DELEGADA D'HABITATGE, REHABILITACIÓ I ACTIVITATS

4.3.1 APROVAR EL PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL "PROGRAMA DE
FOMENT DE BARRIS I ÀREES URBANES QUE REQUEREIXEN ATENCIÓ
ESPECIAL. NUCLI ANTIC DE MANRESA"; I SOL.LICITAR A LA
GENERALITAT DE CATAL UNYA UN AJUT ECONÒMIC DE 12.585.688
EUROS, PER FINANÇAR -LO.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Habitatge, Rehabilitació i
Activitats, del 6 d'octubre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"El Ple de la Corporació, en sessió de data 19 d’abril de 2004 va acordar demanar al
Govern de la Generalitat la inclusió del Nucli Antic de Manresa en el Programa de
Foment de Barris i Àrees Urbanes que requereixen una atenció especial, proposant les
intervencions que haurien d’incloure’s en aquell Programa.
La sol·licitud acordada, es formulà en base a l’avantprojecte de Llei que regularia el
programa de Foment de barris i àrees urbanes que requereixen una atenció especial,
avançant al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, la
voluntat municipal de participar en l’esmentat Programa.
En data 4 de juny de 2004, fou aprovada la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees
urbanes i viles que requereixen una atenció especial, i en data 7 de setembre
d’enguany, mitjançant Decret 369/2004, s’aprovà el Reglament de desenvolupament
de l’esmentada Llei. Finalment, per Resolució PTO/2403, de 9 de setembre, s’ha
aprovat la convocatòria per l’atorgament dels ajuts que estableix la Llei 2/2004, i el seu
Reglament.
La Llei 2/2004, de 4 de juny, crea el Fons de foment del programa de barris i àrees
urbanes d’atenció especial, com un instrument financer de la Generalitat destinat a la
rehabilitació i la promoció específica de barris i àrees urbanes que, per llurs
característiques, requereixen una atenció especial de l'Administració, d'acord amb els
criteris fixats per la mateixa Llei i el reglament que la desenvolupa.
Poden rebre finançament del Fons, els municipis en els quals s'emplacin els barris o
àrees urbanes que compleixen la condició d'àrea urbana d'atenció especial, d'acord
amb les determinacions de la pròpia Llei. La definició d’aquesta condició es troba a
l’article 5è de la Llei, incloent, entre d’altres situacions, la descrita com el procés de
regressió urbanística, com ara la degradació progressiva de l'edificació o la
persistència de dèficits d'equipaments, o bé la insuficiència o la manca de qualitat de
la urbanització, de les xarxes viàries, de sanejament i de l'espai públic.
El Nucli antic de Manresa disposa d’un pla integral aprovat per unanimitat per
l’Ajuntament l’any 2001 on consten estratègies i actuacions per tal de revitalitzar el
centre històric de la ciutat. En base a aquest document, les prioritat que en el mateix hi
figuren i les converses amb els agents socials d’aquest àmbit, els serveis tècnics
municipals han elaborat el Projecte d’intervenció integral, sota el títol “PROGRAMA DE
FOMENT DE BARRIS I ÀREES URBANES QUE REQUEREIXEN ATENCIÓ
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ESPECIAL. NUCLI ANTIC DE MANRESA”, projecte que recull el contingut de l’article
7.1 de la Llei i el Programa d’actuació indicat a l’article 4.1 del Reglament. El
Pressupost global del Projecte ascendeix a 19.999.461,00 €, i d’acord amb l’article 10
de la Llei pot finançar-se fins al 75% d’aquest pressupost.
El termini per presentar la sol·licitud i el projecte finalitza el proper dia 21 d’octubre de
2004.
Per tot l’exposat, el regidor delegat d’Habitatge, Rehabilitació i Activitats, un cop
informat aquest dictamen per la Comissió informativa i de control de Serveis del
Territori, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents
ACORDS
Primer. APROVAR el Projecte d’intervenció integral “PROGRAMA DE FOMENT DE
BARRIS I ÀREES URBANES QUE REQUEREIXEN ATENCIÓ ESPECIAL. NUCLI
ANTIC DE MANRESA”, redactat pels Serveis tècnics municipals, per un import global
de DINOU MILIONS NOU-CENTS NORANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS SEIXANTAUN EUROS (19.999.461,00 €).
Segon. SOL·LICITAR al Departament de Política Territorial i Obres Públiques,
l’atorgament d’un ajut econòmic per import de DOTZE MILIONS CINC-CENTS
VUITANTA-CINC MIL SIS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS (12.585.688,00 €), per al
finançament de la intervenció integral en el Nucli Antic, de conformitat amb el Projecte
aprovat en el primer apartat, i en virtut de la Resolució del Conseller de data 9 de
setembre de 2004, de convocatòria per l’atorgament dels ajuts que estableix la Llei
2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una
atenció especial i el Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa
l’esmentada Llei.
Tercer. FACULTAR a l’Alcalde President per a la signatura d’aquells documents que
siguin necessaris per a portar a terme la sol·licitud aprovada, i tots els actes que se’n
derivin de la mateixa."
El senyor Perramon i Carrió explica que la Generalitat de Catalunya ha aprovat un
programa d'ajuts per al foment dels barris i àrees urbanes, que necessiten una atenció
especial.
Diu que, al mes d'abril, anticipant-se a la convocatòria dels ajuts, l'Ajuntament de
Manresa va expressar el desig de ser-ne beneficiari i, consegüentment, va plantejar un
conjunt d'actuacions, que podien acollir-se a la convocatòria.
Explica que ara, un cop aprovada la llei i el reglament que la desenvolupa, i un cop
feta la convocatòria, és el moment de sol.licitar formalment els ajuts i presentar un
programa d'actuacions.
Exposa que el projecte que es proposa és ambiciós, ja que té un import de 19.999.461
euros, i que se sol.licita a la Generalitat de Catalunya una aportació econòmica de
12.585.688 euros.
Diu, per tant, que és una inversió molt important per al conjunt del nucli antic, malgrat
que sigui en un període de quatre anys.
Explica que l'objectiu del Consistori és revitalitzar el nucli antic de Manresa i
normalitzar la seva situació en tots els aspectes, i que, per tant, l'estratègia que es
proposa és la que es va aprovar en el seu moment, en el Pla Integral de Revitalització
del Nucli Antic (PIRNA), que afecta tant a l'espai públic com a l'habitatge, l'equipament,
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l'activitat econòmica i els serveis socials; i afavoreix, a la vegada, la vida comunitària,
la participació i la sostenibilitat.
Informa que en el conjunt del projecte que es presenta hi ha tot un seguit d'actuacions
que s'agrupen, per una banda en actuacions de renovació urbana, algunes de les
quals ja estan en fase molt avançada de projectació, com és ara l'àmbit del segon tram
de la unitat d'actuació Barreres II, el sector de la Via de Sant Ignasi, carrer de
Montserrat, el carrer del Balç i el sector del carrer Arbonés; i, per una altra, en la
actuacions de millora de l'espai públic, amb tota una colla de places i carrers del nucli
antic i l'obtenció de noves zones verdes, especialment, la de més envergadura, que
comprèn tot el sector des de sota de la Seu fins al Passeig del Riu.
Així mateix, diu que també s'inclouen actuacions per millorar la mobilitat, i operacions
de remodelació i creació de nous equipaments, amb especial atenció a l'aspecte de
l'accessibilitat a aquests equipaments, i sobretot, a aquells que desenvolupen
programes socials.
Manifesta que també hi ha ajuts a la rehabilitació d'edificis privats o d'entitats del nucli
antic, i programes per posar en ús pisos i locals desocupats del nucli antic; i
programes socials que s'apleguen en àmbits com el suport a la família, a la diversitat,
a programes específics per a l'adolescència, o plans comunitaris.
Diu que, per tant, aquest conjunt d'actuacions, que són coherents amb vàries
intervencions municipals que incideixen sobre la població i l'espai físic del nucli antic,
formen part d'un projecte força madur, fruit d'un consens ciutadà i polític amplis, i
necessiten, per avançar a bon ritme, l'aportació important, per part d'altres
Administracions, com és en aquest cas la Generalitat de Catalunya.
Acaba demanant el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que és evident que el projecte que es proposa
aprovar amb aquest dictamen, juntament amb la sol.licitud d'intervenció econòmica de
la Generalitat de Catalunya, és un dels aspectes més importants que se sol.licita a una
Administració superior, que permetrà, d'aquí a tres o quatre anys, si aquest tema tira
endavant, que es converteixi en realitat la intervenció en el nucli antic de Manresa, ja
que fins ara s'ha parlat sempre d'intencions.
Reconeix que l'Administració i la societat municipal Fòrum, SA avancen cada vegada
més en l'objectiu d'intentar estrènyer els lligams interns del barri antic, per millorar la
seva imatge; però opina que el Pla, a més de solucionar aquesta qüestió estètica, ha
d'aconseguir que el barri antic surti de la seva atonia, a través de l'impuls del Pla
Integral de Rehabilitació del Nucli Antic, com ha dit el regidor senyor Perramon.
Anuncia que el GMPPC votarà afirmativament el dictamen i diu que és important que
el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya
tingui en compte que el barri antic de Manresa no ha obtingut mai d'altres
Administracions els ajuts econòmics que hauria merescut durant moltes dècades.
Espera que l’Administració autonòmica aprofiti aquesta ocasió històrica per intervenir
decisivament en el desenvolupament de la ciutat de Manresa.
El senyor Vives i Portell diu que hi ha un consens ciutadà i polític molt ampli respecte
a les actuacions que s'han de dur a terme per rehabilitar el barri antic de Manresa. Per
això, creu que aquesta sol·licitud és indispensable tenint en compte el programa que
desenvolupa la Generalitat de Catalunya.
Diu que és difícil saber si Manresa entrarà en la primera remesa del programa, però
creu que, independentment del projecte que presenti aquest ajuntament per accedir
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als ajuts, cal que tingui en compte que hi ha una feina feta des de fa molts anys a la
ciutat sobre aquesta qüestió.
En aquest sentit, diu que la creació de la societat municipal Fòrum, S.A. a Manresa va
ser segurament de les primeres iniciatives d'aquest tipus que es van fer en el conjunt
del país, fet que demostra la inquietud que ha tingut sempre la ciutat, a través dels
grups polítics representats a l'Ajuntament, per rehabilitar un barri antic, que sovint ha
hagut de contemplar amb moltíssima preocupació.
Considera, per tant, en aquest sentit que, a més de presentar el projecte que està en
marxa en el sector Barreres, carrer del Balç o carrer de Montserrat, també cal plantejar
el procés històric que ha tingut la ciutat respecte a aquest tema, que no només és de
fa dos dies, o tres anys, o quatre anys, sinó de molt més temps, així com tota la feina
que s'ha fet al respecte, de negociació, d'expropiació, d'adquisicions,
d'enderrocaments, de preparació de terrenys, i, en definitiva, d'aquella feina fosca que
finalment ha d'acabar lluint a la ciutat quan comenci la construcció i la revitalització del
barri antic, com ja està començant a succeir en aquests moments.
Espera, doncs que qui hagi de prendre la decisió tingui prou sensibilitat per entendre
que Manresa fa temps que treballa aquest aspecte, que no ho fa de manera gratuïta i
que, per tant, mereix que l’Administració superior, que és la Generalitat de Catalunya,
li concedeixi aquest ajut, perquè la ciutat hi està invertint molt i està disposada a
continuar-ho fent, però, per afrontar una inversió d'aquesta magnitud necessita
indispensablement l'ajut.
Acaba anunciant el vot afirmatiu al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 24 membres presents, amb
l’abstenció del senyor Becerra Finestras, per absència de la Sala en el moment de la
votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre.
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
5.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

5.1

REGIDORIA DELEGADA DE SALUT

5.1.1 DECLARAR LA CADUCITAT DE DRET FUNERARI SOBRE DIVERSOS
NÍNXOLS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL I LA SEVA REVERSIÓ A FAVOR DE
L'AJUNTAMENT.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Salut, del 29 de setembre
del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Atès que per Resolucions del regidor delegat de Salut s’han incoat diversos
expedients per declarar abandonades determinades sepultures del Cementiri
municipal, a l’empara del que s’estableix a l’article 39, en relació amb l’article 38 b) del
Reglament del Cementiri municipal i policia sanitario-mortuòria de l’Ajuntament de
Manresa (RCM).
Atès que els expedients han estat exposats al públic, i no s’ha presentat cap tipus de
reclamació respecte a la titularitat dels nínxols objecte dels expedients, circumstància
que s’acredita degudament als expedients.
Atès que s’ha vist la conveniència de procedir a recuperar les
sepultures
abandonades existents al Cementiri municipal, per tal de poder incrementar l’oferta
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per cobrir les necessitats que es produeixen amb motiu d’enterraments a la nostra
ciutat.
Atès que l’article 38 del RCM faculta a l’Administració per declarar la caducitat de les
concessions de dret funerari, la qual cosa comporta la reversió automàtica d’aquests
drets a l’Ajuntament, per l’aplicació del que disposa l’article 41.2.
Atès que l’article 41.1) del RCM disposa que l’Ajuntament de Manresa no podrà
concedir nous drets a favor de tercers, sobre els nínxols que continguin restes
d’inhumacions anteriors, fins que s’hagin traslladat les despulles mortals, o cap a una
altra sepultura, o cap a la fossa comuna.
Vist l’informe emès pel tècnic d'assessorament jurídic dels Serveis a les Persones amb
data 29/09/2004.
El regidor delegat de Salut proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. Declarar la caducitat del dret funerari sobre els nínxols que consten a l’annex-1
com a conseqüència del seu abandonament, desprès d’haver-se instruït els expedients
administratius que s’estableixen a l’article 39, en relació amb l’article 38.b del
Reglament del Cementiri municipal i policia sanitario-mortuòria.
Segon. Declarar la reversió a favor de l’Ajuntament de Manresa de les sepultures que
són objecte de la declaració de caducitat del punt anterior.
Tercer. Ordenar el trasllat de les restes existents en aquestes sepultures a la fossa
comuna."
ANNEX – 1, Relació de nínxols del Dictamen de 29 de setembre de 2004 que es
proposa per a l’aprovació del Ple de la Corporació
Titular: Nom i Cognoms
Ref. expedient

Sepultura:
num i secció
(codi)
Domicili

SRE/2001000170

SRE/2001000108

550
SANTA
AGNES
(10250550)

107
SANTA
AGNES
(10240107)

Data d’adquisició sepultura

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

Data darrer servei d’inhumació

Inscripció que consta a
la làpida

JOAN IVERN VIVES

01/06/1923

CA ESCODINES, 15,1
MANRESA

27/12/1968

Germans COLL i ROCA

10/04/1909

C MURALLA DE
S.DOMÈNEC 4, 1r
MANRESA

09/02/1967

JUAN SARDA SARDA
(19/07/1944), DOLORES
BRUNET SERRA
(22/04/1947),
MARGARITA BACARDIT
DUOCASTELLA
(02/04/1952),
COLOMABAQUE
EXPOSITA (12/06/1954),
ANGELA IBERN FONT
(27/12/1968)
JOAN IBERN VIVES
COLL ROCA,
CONCEPCION (15.4.46),
COLL ROCA, MARIA
(09.02.67)
GERMANS COLL Y
ROCA. ANTONIA ROCA Y
PLANELL
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SRE/2001000101

SRE/2001000088

SRE/2000000195

SRE/2001000086

SRE/2001000084

SRE/2001000074

SRE/2001000066

69
SANTA
AGNES
(10250069)

5
SANTA
AGNES
(10230005)

1.075
SANT
MAURICI
(10141075)

1.689
SANT
MAURICI
(10151689)

1.680
SANT
MAURICI
(10161680)

1.626
SANT
MAURICI
(10131626)

1.597
SANT
MAURICI
(10111597)

(Curadors de) SALVADOR
CARLES HERP

01/01/1900

CR VIC, 56, 1
08272 SANT FRUITOS DE
BAGES

07/02/1970

RAMON SERRA PELAPIÑO

23/11/1902

C de la BDA.DELS DRETS
10, 2n
MANRESA

28/01/1967

JOSEP CORNET ESPARBE

13/05/1881

CA ANGEL GUIMERA, 39-37
08240 MANRESA

09/03/1953

IGNACIO GASET I JULIA
FERNANDINA MERINO

01/01/1936

CA PUIGTERRA DE DALT,
46,3,1
MANRESA

14/05/1966

JUAN CARRERAS UBACH

23/05/1960

CA SANT ESTEVE, 21,1
08650 SALL ENT

31/01/1963

SALVADOR FARRES
MORATO

19/12/1897

PG BAIX DE PUIGTERRA, 5
MANRESA

13/10/1962

JOSEFA I TERESA SALA
VERNEDA

16/10/1950

CA MAJOR, 56, 1
MANRESA

08/10/1962

SABADELL
RISTOL,NARCISO(3.47),B
AUSILI
CLARA,FEDERICO(4.6.48
)PLADELLORENS
CADEVALL,JOSEFA
(31/10/52), ALCARAZ
ESCOBAR,PAULA
(12.55), PLADELLORENS
CADEVALL, TERESA
(11/12/56),PLANAS COTS,
SOFIA (10.1.59)
(no en te de làpida)
MARGARITA SITJAS
SOLERNOU (07/ 04/49),
JOSEFA SERRA SITJAS
(28/01/67)
RAMON SERRA
DOLORS CORNET
(05/10/32), CLIMENTA
CORNET (20/10/33),
PEDROCARMEN
CORNET GENESCA
(09/03/53)
JOSE CORNET
Actualment és buït.
Anteriorment s'hi havien
inhumat : JOSEFA PONS
GASSET (16/08/1915),
ANTONIO BRUNET
(19/10/1918),INES SOLE
ELENA (12/02/1942),
EUGENIA COTS
FERNANDINA
(29/071944), JOSE
GASET MARTI
(16/01/1951), JULIA
FERNARDINA MERINO
(30/10/1961), IGNACIO
GASET SOLE
(14/05/1966) i que es
vantraslladar al ninxol
num. 41 santa agnes
(cap inscripció)
MARGARITA UBACH
(03/05/1945), JOSEFA
CARRERAS SOLE
(31/01/1963)
(cap inscripció)
TERESA MOLINS GOLSA
(23/01/1951), CARMEN
SERRA
SANTANDREU(13/10/196
2)
SALVADOR FERRER TERESA MOLINS
MIGUEL SALA PLANAS
(07/11/1913), MARIA
SALA VERNEDA
(15/10/1900),
BUENAVENTURA SALA
PLANAS (05/01/1905),
ROSA VERNEDA
FIGUERAS (17/11/1917),
TERESA SALA BERNEDA
(08/10/1962)
BONAVENTURA SALA ROSA VERNEDA
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SRE/2001000062

SRE/2001000044

SRE/2001000015

1.582
SANT
MAURICI
(10151582)

1.488
SANT
MAURICI
(10161488)

1.332
SANT
MAURICI
(10161332)

MARIA GRAELLS VIÑALS

06/05/1922

CA PUJADA DEL CASTELL,
23,1
MANRESA

05/12/1962

MARIA VILELLA (vda. Sole)

12/04/1953

JARDINS BELLAVISTA,
'TORRE PIQUE'
MANRESA

--/--/----

JUAN SALVADO TORRAS

04/12/1893

CR VIC, 51,2,2
MANRESA

24/01/1962

AGUSTINA VIÑALS
VILANA (25/11/1945),
JOSE GRAELLS
PESARRODONA
(15/07/1948), MARIA
GRAELLS VIÑALS
(05/12/1962)
JOSE GRAELLS
Actualment és buït.
Anteriorment s'hi havia
inhumat a:JUAN ROCA
SOLE (15/04/1955), les
restes del qual s'hi
vantraslladar a nínxol num.
328, s.fruitos 'S/LL'. Altres
restes s'hi van traslladar a
342 s.fruitos 'E'
MARIANO SOLE SOLE
Actualment és buït. S'hi
havien inhumat:
J.SALVADOR
TORRAS(01/11/1919),
ANTONIO SALVADO
PUIGBO (05/12/1949),
DOLORESSOST PLANAS
(24/01/1962)
JUAN SALVADO

5.1.2 RECTIFICAR ELS ERRORS MATERIALS DELS ACORDS ADOPTATS PEL
PLE EN LES SESSIONS DELS DIES 17 DE MAIG I 21 DE JUNY DE 2004,
RESPECTE A LA IDENTIFICACIÓ DE DOS NÍNXOLS SOBRE ELS QUALS
ES DECLARAVA LA CADUCITAT.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Salut, del 30 de setembre
del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Atès que el Ple de la Corporació, en les sessions dels dies 17/05/2004 i 21/06/2004,
va adoptar els acords de declarar la caducitat del dret funerari sobre els nínxols núms.
56 i 653 de la secció Sant Maurici del Cementiri municipal, com a conseqüència del
seu abandonament, desprès d’haver-se instruït els expedients administratius que
s’estableixen a l’article 39, en relació amb l’article 38.b del Reglament del Cementiri
municipal i policia sanitario-mortuòria.
Atès que s’ha pogut constatar l’existència d’uns errors material en els acords
esmentats al paràgraf anterior, pel que fa al nom de la secció que ha de ser Santa
Agnés.
Atès el que es disposa a l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la redacció donada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, que estableix que
les Administracions Públiques podran rectificar els errors materials, de fet o aritmètics,
existents en els seus actes.
El regidor delegat de Salut, actuant per delegació de l’alcalde-president, conferida per
mitjà de Resolució de 20 de juny de 2003, proposa a la Junta de Govern Local, en
virtut de la delegació conferida pel Ple de la Corporació en la sessió del dia 27 de juny
de 2003, l’adopció del següent:
ACORD
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RECTIFICAR els errors materials dels acords adoptats pel Ple de la Corporació en les
sessions dels dies 17/05/2004 i 21/06/2004, respecte a la identificació de dos nínxols
sobre els quals es declarava la caducitat del dret funerari, segons les taules següents,
on s’ombregen les dades que són objecte de rectificació:
Dades dels acords del Ple de la Corporació de 17/05/2004 i 21/06/2004

Acord de Ple

Ref. expedient

Sepultura:
num i secció
(codi)

Titular: Nom i
Cognoms

Domicili

De 17/05/2004

De 21/06/2004

SRE/2001000097

SRE/2001000186

56
SANT
MAURICI
(10230056)
653
SANTA
MAURICI
(10220653)

Data
d’adquisició
sepultura

Data darrer
servei
d’inhumació

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

Inscripció que consta a la làpida

JOHN SUMMER

01/01/1900

(no hi consten)

(no es coneix)

--/--/----

PROP. JOHN J.SUMNER + ELSIA
SUMNER

PERE SANMARTI
CARRERAS (PVRE)

20/04/1921

(no hi consten)

(no es coneix)

--/--/----

PEDRO SANMARTI CARRERA,
Canónigo de Teruel, 20-04-1921

Dades dels acords, després d’haver-se esmenat els errors materials

Acord de Ple

Ref. expedient

Sepultura:
num i secció
(codi)

Titular: Nom i
Cognoms

Domicili

De 17/05/2004

De 21/06/2004

56
SRE/200100009
SANT AGNÉS
7
(10230056)

SRE/200100018
6

653
SANTA
AGNÉS
(10220653)

Data
d’adquisició
sepultura

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

Data darrer
servei
d’inhumació

Inscripció que consta a la làpida

JOHN SUMMER

01/01/1900

(no hi consten)

(no es coneix)

--/--/----

PROP. JOHN J.SU MNER + ELSIA
SUMNER

PERE SANMARTI
CARRERAS (PVRE)

20/04/1921

(no hi consten)

(no es coneix)

--/--/----

PEDRO SANMARTI CARRERA,
Canónigo de Teruel, 20-04-1921

"
Com que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde sotmet els dictàmens a
votació, els quals s'aproven per unanimitat dels 24 membres presents, amb l’abstenció
del senyor Becerra Finestras, per absència de la Sala en el moment de la votació,
d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre.
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
6.

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA

6.1

REGIDORIA DELEGADA PER
PARTICIPACIÓ CIUTADANA.

A

POLÍTIQUES

DE LA DONA I

6.1.1 APROVAR EL PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN VIOLÈNCIA DOMÈSTICA.
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada per a Polítiques de la
Dona i Participació Ciutadana, del 8 d'octubre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"La violència domèstica suposa un atemptat contra la dignitat i la integritat física i
moral de les víctimes i és, en conseqüència, una intolerable violació dels drets humans
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que requereix de resposta eficaç per part dels diferents nivell de les administracions
públiques estatals i catalanes.
Atenent a l’actual marc normatiu regulador de la xarxa d’atenció social primària i
especialitzada, així com les diferents disposicions en matèria de violència domèstica i
davant la situació d’indefensió que pateixen les dones en aquests casos, fa necessària
la intervenció coordinada i l’establiment de procediments homogenis d’actuació per
part dels poders públics, de manera que es garanteixi una protecció integral (sanitària,
política, judicial, social) a les víctimes.
Per aquest motiu, vist que el Protocol d’Actuació en Violència Domèstica, el qual
s’adjunta al present dictamen, vol millorar la coordinació entre els diferents agents
implicats en l’assistència a les víctimes de maltractament domèstic i establir unes
pautes d’actuació homogènies a tota la comarca, que redundin en benefici de les
pròpies víctimes i que permetin posar a disposició judicial la persona agressora.
I vist que el Pla d’actuació Municipal de l’Ajuntament de Manresa vigent per al període
2004-2007, estableix com a prioritat en les polítiques de la dona impulsar un protocol
d’actuació en casos de violència de gènere a l’àmbit familiar.
Vist l’informe emès pel Tècnic d’assessorament jurídic dels Serveis a les Persones en
data 8 d’octubre de 2004.
Per tot això, la regidora delegada per a polítiques de la dona i participació ciutadana,
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS
Aprovar el Protocol d’Actuació en Violència Domèstica, que d’adjunta com annex, i, en
conseqüència, adequar l’actuació dels recursos propis disponibles per fer front als
casos de maltractament domèstic a allò que disposi el Protocol.
Difondre els continguts d’aquest Protocol d’Actuació entre totes i tots els professionals
que integrin o depenguin de l’Ajuntament i que estiguin implicats en l’atenció a les
víctimes de maltractament domèstic.
Elaborar i posar en marxa, per iniciativa pròpia o en col·laboració amb altres
ajuntaments, plans de formació sobre actuació en casos de maltractament domèstic,
que estiguin dirigits a les i els professionals de l’Ajuntament i que facin especial
referència als continguts del Protocol d’Actuació.
Participar, directament o a través del Consell Comarcal del Bages en el seguiment i la
millora continuada del Protocol d’Actuació.”
La senyora Sensat i Borràs explica que la xarxa contra la violència i el Consell de la
Dona convoquen, des del mes de juny, una concentració cada vegada que es produeix
i assassinat, i que avui se n'ha convocat una amb motiu dels dos darrers assassinats
que s'han produït fa uns dies.
Per això, demana que es faci en aquest moment un minut de silenci en record
d'aquestes víctimes.
A continuació, es fa el minut de silenci.
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Seguidament, la regidora senyora Sensat reprèn la seva intervenció i agraeix als
membres presents el minut de silenci que s'acaba de fer.
Seguidament presenta el Protocol contra la violència domèstica en l'àmbit de la ciutat
de Manresa. Diu que el Protocol es va començar a treballar en l'anterior legislatura, en
concret en l'any 2002, a partir de la creació d'un plenari i d'una comissió tècnica.
Explica que els membres que en formen part són: l'Ajuntament de Manresa, a través
de la regidoria de la Dona, la de Serveis Socials i la de Seguretat Ciutadana; el Col·legi
d'Advocats; el Col·legi oficial de metges de Barcelona; a través de la seva delegació
de Bages Manresa; el Col·legi de treballadores socials, a través de la seva delegació a
Manresa; el Consell Comarcal, que s'hi va adherir a partir de l'any 2003; la Fundació
ALTHAIA i la Xarxa assistencial de Manresa; el Servei Català de la Salut, al Bages, al
Berguedà i al Solsonès; els Jutjats de primera instància i instrucció del Partit judicial
de Manresa; i els Mossos d'Esquadra en la seva regió de policia central.
Diu que aquests col·lectius han treballat durant tres anys sobre la violència domèstica,
que és la que es dóna en l'àmbit privat, entre els membres de la família, ja siguin
parelles o exparelles, que es produeix a partir d'una relació d'abús, per acció o
omissió, i en la que una de les parts ocasiona i l'altra un mal físic, psicològic o d'abús
sexual, d'una manera crònica i reiterada.
Comenta que nou de cada deu casos els pateixen les dones, cosa que no és casual ni
arbitrària, per tant, no es parla d'una estadística, sinó d'un fenomen universal, que no
afecta només a Manresa, a Catalunya o a l'Estat espanyol, sinó a qualsevol país amb
les diferents formes culturals. Manifesta també que aquesta realitat no afecta a un
col·lectiu específic de dones, en el sentit que la pateixin més les dones pobres que les
riques, o les que tenen una professió menys digna sobre les que la tenen més digna, o
les que són a l'atur sobre les que tenen una ocupació; sinó que qualsevol persona pot
ser víctima potencial d'aquesta violència.
Diu que això és reflex d'una societat que és encara molt patriarcal i eminentment
masclista.
Manifesta que el Protocol que es presenta avui al Ple no defuig d'aquesta realitat i, per
tant, fa un clar èmfasi en aquesta realitat concreta, però no és tant una eina o un
document que busqui una reflexió, sinó que intenta treballar de forma integral la
violència que afecta a àmbits diferents.
Diu, així mateix, que el Protocol és un instrument eminentment tècnic, que intenta, per
damunt de tot, que els diferents col·lectius que, de manera directa, es troben en
situacions de violència la tractin precisament protocolaritzadament i d'una mateixa
forma. Creu que això és fonamental sobretot per a la víctima, que és la dona, perquè,
com acostumen a dir les persones que treballen en aquest camp, gairebé sempre,
quan una dona entra en una espiral de violència, el primer que perd és la noció de
víctima, i, per tant, d'innocent, i passa a tenir la de culpable i, per tant, de responsable.
Manifesta que, davant d'aquesta percepció individual que es té i que és molt difícil
d'abordar, és molt important que tots els agents i tots els col·lectius que treballen en
aquests temes siguin conscients del tema que tenen sobre la taula i de la necessitat de
tractar-lo d'una forma homogènia i integradora.
Diu, per tant, que en aquest sentit, el fet que el Protocol hagi seguit un procés de tres
anys, no és conseqüència del desacord entre els membres de la comissió, ni d'haver
portat un ritme poc accelerat, sinó del fet que hi havia molts temes diferents a tractar i
que calia anar amb molta cura.
Opina que protocolaritzar aquesta situació permetrà que, quan la persona que n'és
víctima s'adreci a qualsevol dels diferents estaments als que pot anar, com ara els
Mossos d'Esquadra, el servei d'urgències, el Jutjat, el PIAD (Punt d'Informació i
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Atenció a la Dona), i els Serveis Socials se li faci primerament una enquesta, que serà
la mateixa en tots aquest estaments, cosa que facilitarà una bona comunicació entre
ells—prèvia autorització de la persona afectada—protegint, però la informació i les
dades que hagi donat la denunciant; i també s'evitarà així que l'afectada hagi de repetir
els mateixos fets diverses vegades en els diferents estaments.
Manifesta també que gràcies al Protocol s'ha vist la necessitat de treballar de forma
molt més decidida en aquesta qüestió, i s'han descobert les mancances formatives
que tenen diferents col.lectius de professionals sobre aquesta qüestió.
Diu que l'Ajuntament considera que això és molt important i, per això, al desembre del
2003, els treballadors i treballadores dels Serveis Socials i determinat personal de la
Policia Local van fer un curs de formació relacionat amb la violència domèstica.
Espera i desitja que els diferents col.lectius que han participat en aquest Protocol
també desenvolupin dins dels seus camps professionals aquesta formació, que és
indispensable.
Informa que aviat es presentarà la campanya que han organitzat la Regidoria de la
Dona i el Consell Municipal de la Dona, i que tenen previst de dur a terme coincidint
amb el 25 de novembre, que és el dia contra la violència de les dones.
Diu, així mateix, que el 5 de novembre la ciutat de Manresa acull unes jornades de
formació en situacions de violència domèstica, destinades al conjunt de professionals
dels diferents àmbits, que poden tenir-hi interès, no només en una dimensió de ciutat o
comarcal, sinó d'una manera més extensa.
Creu que l'Ajuntament té l'obligació de facilitar, tant com li sigui possible, els recursos,
els instruments i els espais de debat i de col.laboració, perquè el Protocol pugui
començar a funcionar a partir del 12 de novembre i es vagin definint els instruments
que li són necessaris.
Explica que quan el Protocol sigui efectiu es crearà una comissió de seguiment,
perquè l'Ajuntament considera que no és només un document que s'ha d'aprovar i que,
posteriorment, cadascú anirà aplicant tan bé com podrà, sinó que és necessari que els
diferents agents que l'han elaborat es continuïn trobant, per valorar l'eficiència del que
s'ha acordat, els aspectes que cal millorar i si les realitats que es donen en el nostre
entorn no estan prou recollides, o no són prou clares, o es recullen d'una manera
insuficient per a totes les realitats.
Manifesta que, a partir d'ara, s'obre un camí llarg i de molta feina, i es compromet a
continuar informant dels resultats que vagin sorgint de la comissió de seguiment, i a
seguir portant al Ple les millores o els canvis que considera adients perquè aquest
Protocol sigui, en sí mateix, una eina efectiva, no tant per combatre la violència, sinó
per actuar-hi de manera pal·liativa i assistencial quan ja s'ha produït.
Diu que és evident que existeix un repte paral.lel, que consisteix en dur a terme
polítiques i actuacions, que no poden quedar només circumscrites a la Regidoria de la
Dona de l'Ajuntament de Manresa, sinó que han d'estar en tots els àmbits, i que han
d'estar encaminades a prevenir aquestes situacions i a construir un món on la dona no
sigui vista com un individu subordinat als desitjos i necessitats d'un mascle, que no ha
entès que els homes i les dones són i han de ser iguals.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que aquest Protocol és un document important i
agraeix, en nom del GMPPC, a tots els membres, col.lectius i entitats que han
participat en la seva elaboració l'esforç de dedicació que hi han esmerçat per poder
obtenir un document útil per a aquesta realitat tan important.
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Comenta que el Protocol inclou les situacions de violència, tant física com psicològica
o d'abús sexual, i va dirigit a persones majors de 18 anys o menors emancipats, i
sobretot o principalment a les dones, que viuen una situació de violència domèstica.
Diu que amb el Protocol es pretén millorar la intervenció en aquesta problemàtica a
Manresa, i que els seus objectius són importants, ja que fan referència a l'atenció a la
víctima, a la sensibilització dels professionals que intervenen en els casos de violència
domèstica, a la formació dels professionals d'aquest camp, a evitar la victimització
secundària en aquests casos, i al seguiment que es farà a través del Protocol quan es
produeixi un cas de violència domèstica, que s'hagi denunciat, que és un dels factors
més importants, en la seva opinió.
Felicita a l'equip de govern per haver aconseguit presentar aquest Protocol després de
molts mesos de treball, però expressa els seus dubtes sobre el canvi de criteri que ha
tingut l'equip de govern durant els darrers mesos, el qual, en la seva opinió, té una
concepció molt diferent de la que tenia fa nou mesos, respecte a la violència contra les
dones.
En aquest sentit, diu que fa uns mesos semblava que no calia parlar de la violència
contra les dones a Manresa, perquè era un problema inexistent, i ara, s'ha sabut que a
Manresa i comarca hi ha mig miler de casos de violència domèstica denunciats des de
principis d'any.
Manifesta que és evident que el Protocol és una eina important, però que també ho és
canviar de mentalitat respecte a aquest problema, cosa en la qual l'equip de govern ha
avançat, ja que durant la legislatura anterior no tenia aquesta sensibilitat.
Acaba dient que és important que existeixi aquest Protocol, però que, malgrat que
sigui una eina transversal, ja que aquest problema no és només competència de la
Regidoria de la Dona, sinó que afecta a molts àmbits de l'Administració, si no es dota
de recursos econòmics els mitjans que han de servir per desenvolupar el Protocol, no
servirà de res.
El senyor Vives i Portell intervé dient que aquest document és un dels temes
important d'aquesta sessió plenària, que sembla que serveixi, en certa manera, per
situar o centrar tot un seguit d'iniciatives molt importants que s'estan duent a terme.
Explica que ell forma part d'un dels col.lectius que han treballat en l'elaboració del
Protocol, que és el Col.legi d'Advocats de Manresa, que està directament implicat en
aquest tema; i, a més, també forma part del torn d'ofici de l'assistència a les víctimes
de la violència domèstica.
Diu, per tant, que algunes de les coses que dirà a partir d'ara parteixen de les
experiències que ha viscut des d'aquests àmbits.
Expressa que, tal com ha dit el senyor Javaloyes, aquest és un document molt
important, que ha de servir de referència i ha d'impulsar una reflexió sobre la realitat
que s'està vivint, més enllà des posicionaments ètics, ideològics o personals que tingui
cadascú.
Recorda que el portaveu del GMPPC ha fet notar que ara, de sobre, sembla haver-se
descobert que hi ha mig miler de dones a Manresa i comarca afectades pel problema
de la violència domèstica, que denuncien aquestes situacions per primera vegada.
Manifesta, al respecte, que és cert que es presenten denuncies cada dia per casos
d'aquest tipus, i afirma que el fet que hi hagi persones disposades a sortir de
l'anonimat i s'encoratgin a denunciar el que els està passant, potser des de fa molt de
temps, és un factor molt positiu, perquè el reconeixement de l'existència d'un
problema, el seu plantejament i el fet que l'Administració estigui disposada a dotar-se
d'instruments i a resoldre el problema, suposen un pas molt important.
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Diu que quan es dóna aquesta situació, es passa de l'anonimat, de la creença que el
problema no existeix, i d'amagar en la intimitat del afectats una situació d'aquest tipus,
a tenir el coratge de posar aquest problema sobre la taula; fet que demostra que hi ha
una conscienciació social, de la qual no es poden abstraure.
Creu però, que seria una equivocació enfocar el Protocol només a les dones, malgrat
que, com ha dit la regidora senyora Sensat, sigui el col·lectiu més afectat per la
violència domèstica.
En aquest sentit, esmenta el punt 2.4 del document, que diu: «El Protocol contempla la
violència física, psicològica i sexual i va dirigit a persones majors de 18 anys o menors
emancipats, principalment dones...» cosa que significa que no només va dirigit a les
dones.
Diu, per tant, que cal començar a pensar en altres col.lectius, que no estan deixant de
denunciar situacions de violència per la seva manca de coratge, o perquè vulguin
amagar l'agressor darrera d'una falsa intimitat o d'un fals proteccionisme, sinó perquè
no ho poden fer. Es refereix a les persones grans. Es pregunta quantes d'aquestes
persones no pateixen algun tipus de demència, Alzheimer, o qualsevol altra malaltia, i
estan essent sovint maltractades per les seves famílies, sense que puguin denunciar
aquesta situació. Així mateix, es pregunta quants menors no emancipats (nens i
nenes) es troben també en aquesta circumstància i no tenen veu per poder-ho
denunciar, ni disposen de la via d'alguna persona que ho pugui denunciar.
Afirma que hi ha molts casos d'aquests i que aquesta realitat també es viu dia a dia,
sovint amb l'esforç complementari que suposa intentar descobrir-los. Manifesta que,
moltes vegades, aquests casos es descobreixen per casualitat, i que cal tenir-ho
present.
Insisteix en la idea que seria un greu error que l'Ajuntament de Manresa i els partits
democràtics que l'integren focalitzessin aquest Protocol pensant només en el col·lectiu
més afectat, que és la dona. Diu que és evident que cal tenir molt en compte aquest
col·lectiu i protegir-lo, però creu que no es poden oblidar els altres que ha citat.
Comenta que no li agrada que en el Protocol es faci referència només a menors
emancipats, perquè els no emancipats són els qui majoritàriament estan sotmesos a
maltractaments i tortures, i necessiten protecció.
Repeteix que no es pot caure en aquest error, perquè ha costat molts anys aconseguir
que hi hagi prou sensibilitat per protegir, per tenir coratge i per dotar d'instruments a
les dones que han sigut víctimes dels maltractaments, les quals per una tradició
cultural abominable s'han trobat en aquestes situacions; i, en canvi, ara es regula la
protecció d'aquest col·lectiu deixant de banda els altres.
Diu que això és caure en el mateix parany en relació amb els altres col.lectius, que
estan sotmesos a la mateixa situació.
En aquest sentit, diu que ningú és aliè al fet que les dones que fan les denúncies tenen
fills menors i que les denúncies serveixen per posar sobre la taula les agressions a les
que estan sotmesos aquests fills, per part del marit o d'un company, que està exercint
aquesta violència en l'àmbit domèstic.
Manifesta que alguns menors no tenen aquest grau de protecció, com tampoc el tenen
les persones grans, que són un col·lectiu importantíssim al qual el Col·legi d'Advocats
de Manresa ha d'atendre a diari.
No posa cap exemple d'aquest cas perquè suposa que els presents segurament
n'hauran conegut algun en alguna ocasió.
Conclou, per tant, que el Protocol és positiu, però encara insuficient, i expressa la
necessitat que l'Ajuntament tingui les mires amples suficients per adonar-se de tot
això.
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Explica que fa poc es va aprovar la Llei sobre la violència domèstica, i diu que és
tècnicament discutible per la immensa majoria dels juristes. Continua exposant que
sovint el legislador, quan es posa a treballar, ho ha de fer pensant en la realitat i en les
demandes socials, i ha de tenir sensibilitat respecte a moltes realitats, sense oblidar
tampoc, que té l'obligació de pensar més enllà de tot això.
Diu que en la Llei sobre la violència domèstica, els juristes que l'han d'aplicar i que ho
fan cada dia, sovint tenen greus problemes, perquè aquesta norma moltes vegades
vulnera principis com són ara la presumpció d'innocència, la igualtat davant la Llei—
recollida en l'article 14 de la Constitució espanyola—la tutela efectiva davant dels
Tribunals i el dret a la intimitat, que han costat molt temps d'aconseguir
constitucionalment.
Manifesta, doncs, que cal parlar d'aquests temes amb la intenció de solucionar el
problema, però sense perdre de vista que no es poden causar, com a conseqüència,
danys col·laterals tant o més importants que el mateix problema.
Explica que fa unes dies, un membre de l'Audiència Provincial de Barcelona va dir que
el 40 per 100 de les denúncies que s'estan fent en aquest moment sobre situacions de
violència domèstica, s'estan arxivant. Diu que la causa d'aquesta circumstància pot ser
que no s'han donat els requisits suficients o bé que no s'ha pogut provar que la
situació denunciada era real. Afegeix que, fins i tot, en alguns casos, s'ha pogut
comprovar l'existència de falses denúncies. Diu que això també ha passat a Manresa,
sense que el cas hagi hagut d'arribar a l'Audiència.
Manifesta que això passa perquè moltes vegades persones que no tenen consciència
ni són solidàries amb les que realment necessiten protecció, fan servir la Llei amb el
que s'anomenaria frau de llei, que s'especifica en l'article 6.4 del Codi Civil, que
consisteix en utilitzar una norma, que està pensada i redactada per a una finalitat
determinada, per a un ús diferent, que pot ser el d'obtenir una mesura cautelar, que
s'hauria d'aconseguir a través d'un procediment matrimonial.
Quant al 40 per 100 de denúncies al que s'ha referit anteriorment, diu que, sovint, a les
persones que han estat denunciades injustament, se'ls ha aplicat una mesura cautelar
d'una gravetat extraordinària, que pot consistir en la restricció del règim de visites, en
l'expulsió de casa seva o en les dues coses alhora.
Creu que cal reflexionar sobre tots aquests aspectes, cosa que no significa que no
s'hagi de fer res, però cal tenir-ho en compte.
Ho comenta, doncs, com a reflexió o com el fet de posar a provar una eina, en el dia a
dia, per solucionar un problema, i, per tant, no aplicar-ho només d'una manera teòrica.
Anuncia, finalment, que el GMCiU votarà afirmativament el Protocol, perquè és una
bona eina, però insisteix que hauria de ser més àmplia i que s'haurà d'aplicar amb
unes mires molt àmplies.
La senyora Sensat i Borràs diu que no s'ha produït un canvi de sensibilitat de l'equip
de govern, com ha dit el senyor Javaloyes, sinó que el que hi havia era més
intel·ligència de la que ella ha demostrat. Ho explica dient que si en el Protocol
s'hagués parlat de persones, no hi hauria hagut debat, sinó que tots haurien votat
afirmativament i haurien dit que endavant contra la violència domèstica que reben les
persones. Diu, però que a mesura que el plenari i la comissió tècnica han anat
aprofundint en aquest tema han anat arribant a les conclusions que també plantegen
alguns col.lectius, en el sentit que aquesta violència no és gratuïta, sinó que té una
explicació: a l'Estat espanyol hi ha terrorisme. Ningú discuteix que es doni suport a les
víctimes contra el terrorisme i cap organització ha dit en cap moment que no s'ha de
pensar només en aquella pobra gent que perd el pare, el germà o l'amic, sinó també
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en aquell que, anant a treballar a la fàbrica, li cau a sobre una cosa que pesa una tona
i l'esclafa, i, en conseqüència, algú queda vidu. Per tant, saben separar àmbits de
violència i reconeixen i donen legitimitat als diferents àmbits per operar amb violència.
Explica que, amb això, pretén dir que aquest Protocol accepta i treballa sobre les
agressions o actes de violència que un membre d'una parella exerceix sobre l'altre,
qualsevol que sigui l'edat de l'agressor i el temps que porten de casats o de divorciats.
Diu que, en aquest sentit, és evident que el Protocol abasta molts tipus de casos
diferents, ja que hi poden haver homes que siguin víctimes, però que la realitat avui és
tossuda i, tant si agrada com si no, actualment les qui estan rebent són les dones.
Afegeix que les dones d'aquesta ciutat i alguns homes, a partir de la xarxa que s'ha
creat, quan s'han reunit, de moment, només ha sigut per tractar casos de dones,
sense que en tinguin especials ganes.
Manifesta que, gràcies a la nova Llei sobre la violència, el cas de la noia de 15 anys, a
la que, presumptament, va llançar per la finestra un mascle, es considera violència
domèstica, perquè aquesta nova norma inclou els menors d'edat, cosa que no era així
abans. Diu que, per tant, el mascle que va actuar d'aquesta manera, paga un preu
més alt en aquest moment que si ho hagués fet fa mig any.
Diu que és evident que totes les lleis es poden millorar, però també ho és que, com a
conseqüència de les reivindicacions fetes sobretot pel moviment feminista, s'està
arribant al reconeixement d'una necessitat política d'intervenció, que consisteix en que
les dones, d'una manera sistemàtica, són agredides pel fet de ser dones. Afirma que
aquest fet necessitat un tractament especial, perquè té unes raons anquilosades en
unes societats amb unes pautes culturals, que, si no s'entomen de veritat, no se'n
sortirà.
Manifesta, per tant, que totes les valoracions que es fan i les aportacions d'altres
col.lectius són certes, ja que hi ha molta gent que rep agressions, però hi ha tipus
diferents.
Explica també que existeix un protocol sobre violència en l'àmbit familiar, per a casos
de menors, per tant, no s'ha de fer, perquè ja ho està des de fa anys, malgrat que es
pugui millorar.
Diu, doncs, que el de les dones no existia fins ara a Manresa ni en cap dels 35 pobles
de la comarca del Bages, tenint en compte que estem en el segle XXI; i que el dels qui
no tenen veu també existeix.
Comenta que, per això, quan es va començar a elaborar el Protocol, en l'anterior
legislatura, ja s'era conscient que els temes que fan referència explícita a les dones
incomoden més i, al final, sembla que les dones s'hagin de justificar i demanar perdó
perquè tenen problemes afegits a la seva condició, i tots coincideixen en que no és
així.
Manifesta que a les organitzacions polítiques els toca ordenar un camp que està molt
desordenat.
Explica també que quan es va començar a redactar el Protocol, no tots els membres
encarregats d'aquesta tasca ho veien de la mateixa manera, però que, alguns, en la
mesura en què van anar entrant en el tema i van sentir el que deien altres, van
començar a ser conscients. Diu que, per això, s'ha fet un procés intern de reformulació
i que molta gent no n'havia sentit a parlar mai, ni tampoc es plantejava en un servei
d'urgències que una persona no cau per les escales, per molt que en sabés de
traumatologia.
Diu que aquest treball lent però efectiu, ha portat a tot això.
Reconeix que potser és cert que el 40 per 100 de les denúncies que es presenten
s'arxiven, com ha dit el senyor Vives, però diu que segurament també hi ha homes i
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dones professionals del dret que aconsellen a les seves clientes fer un ús i un mal ús
d'aquesta situació.
Diu que no hi haurà mai cap llei ni cap altra norma que sigui perfecta i que doni
resposta a totes les situacions, sinó que anirà variant a mesura que es vagi aplicant.
Comenta que el Protocol que es presenta avui té l'objectiu de lluitar contra la violència
en l'àmbit privat, ja que si un client agredeix a un venedor per no estar d'acord amb el
preu d'un article, existeix una llei que protegeix a aquest últim, però no passa el mateix
si un marit agredeix a la seva dona quan arriba a casa i li demana diners, per exemple.
Diu que, per això, és necessari el Protocol, i que, malgrat que segurament quedaran
pendents algunes qüestions per resoldre, no hauria estat políticament admissible que
en la presentació d'aquest Protocol, les persones que l'han elaborat, sabent que nou
de cada deu casos de violència domèstica afecta a les dones, no expliquessin perquè
passa això i no donessin veu a les dones que es troben en aquesta situació
actualment i que, malauradament, ho callen.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu a la regidora senyora Sensat que és intel·ligent, que
no ha pecat de manca d'intel·ligència i que no serà ell qui li digui el grau d'intel·ligència
que té, però no creu que es tracti de que si la regidora fos intel·ligent, hauria passat
aquest Protocol per la «porta falsa», sinó que considera que s'ha de parlar d'aquest
tema i que cal fer-ho obertament, sense pors i sense tabús, perquè és una realitat.
Quan ha dit, en la seva anterior intervenció que l'equip de govern ha tingut un canvi de
sensibilitat és perquè el GMPPC va presentar, en la legislatura anterior, algunes
propostes d'acord relacionades amb les dones, i cada vegada que ho feia el concepte
de dona era substituït. Diu, per tant, que no és un fenomen d'aquest moment, sinó que
ja fa temps que s'arrossega, s'ha convertit en un problema etern, i, afortunadament,
cada vegada més, es va fent públic i s'avança en trobar-ne la solució.
En el mateix sentit que la regidora senyora Sensat, manifesta que el Protocol és un
document viu i dinàmic, que cal anar actualitzant. Diu que el GMPPC no ha volgut
entrar en el tema dels menors ni dels infants, perquè considera que aquests casos
s'han de tractar a través d'un altre Protocol específic, com també els referents a la gent
gran.
Manifesta que, malgrat que segurament els Protocols per a cada col·lectiu tindrien
aspectes comuns, és evident que es tracta de realitats molt diferents, que s'han de
tractar des de diferents sensibilitats.
Insisteix, per tant, en que el GMPPC no vol entrar en aquest debat i valora molt
positivament que es presenti al Pel aquest Protocol, que s'ha trigat tres anys a
elaborar. Diu que aquest és l'element positiu que hi ha sobre la taula, i que ha de
permetre avançar en aquest tema, per protegir a les dones maltractades.
El senyor Vives i Portell discrepa de l'opinió del senyor Javaloyes respecte a la no
inclusió d'aquests altres col.lectius en el Protocol, perquè, tant si agrada com si no, la
legislació que regula en aquest moment el fenomen de la violència domèstica preveu,
des del punt de vista del procediment, qüestions que són absolutament comunes als
altres col.lectius desprotegits, que formen part del que es coneix com a família.
Explica, com a exemple, que si un veí sent un membre d'una família—que pot ser
l'home—amenaçar greument la seva dona, pot denunciar-ho al Jutjat i immediatament
es posarà en marxa un procés en el qual aquesta persona haurà de prestar declaració
en la comissaria dels Mossos d'Esquadra, i, finalment, pot ser imputat en un
procediment, com a mínim, amb unes diligències prèvies.
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Diu que, malgrat que la Llei pugui ser molt discutible pel que fa a la seva construcció i
constitucionalitat, està redactada d'aquesta manera, amb la intenció d'evitar que algú
pugui amargar en el seu àmbit familiar, per por o per qualsevol altre motiu, un acte
d'agressió o de violència denunciable.
Afirma que aquest fet li pot passar a una dona, a un home, a un menor, a una persona
gran o a un discapacitat, i, per tant, es poden englobar tots, perquè, tot i que la Llei
està pensada tècnicament per a un col·lectiu concret, tenint en compte l'àmbit familiar
en el que es desenvolupa la vida de la família, les característiques d'aquestes
persones, i la seva capacitat de comunicar i denunciar aquest tipus de situacions, es
podria aplicar exactament igual a la resta de col.lectius.
Recorda, a continuació, que la senyora Sensat ha dit anteriorment que alguns
professionals del dret—que són mals professionals, en la seva opinió—aconsellen als
seus clients la utilització fraudulenta de la Llei, i diu al respecte, que la mateixa Llei els
ho permet, ja que els està donant aquesta opció procedimentalment. Diu que és
preocupant que l'Estat doti a aquestes persones dels instruments necessaris per
procedir d'aquesta manera, com també ho és que alguns professionals actuïn així, i,
en conseqüència, conculquin drets fonamentals, pels quals tothom ha lluitat durant
molts anys.
Creu que val la pena reflexionar sobre aquest tema, sense quedar-se però, només en
la reflexió, i insisteix en afirmar que el Protocol és una bona eina, tenint en compte,
però, els aspectes que ha exposat durant la seva intervenció.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 25 membres presents i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
6.2

REGIDORIA
DELEGAD A
DEL
PROGRAMA
D'IMMIGRACIÓ, COOPERACIÓ I SOLIDARITAT.

TRANSVERSAL

6.2.1 APROVAR LA SEPARACIÓ D'AQUEST AJUNTAMENT DEL CONSORCI
"PANGEA-ARCO MEDITERRÁNEO".
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat del Programa Transversal i
d'Immigració, Cooperació i Solidaritat, del 8 d'octubre del 2004, que, transcrit, diu el
següent:
"Mitjançant acord de ple de data 17 de juliol de 2000, l’Ajuntament de Manresa acordà
integrar-se com a membre de ple dret al consorci denominat “Pangea-Arco
Mediterráneo”, per a la cooperació intercomunitària en les condicions establertes als
Estatuts reguladors.
La integració en aquest consorci ha estat una experiència interessant per a tots els
seus membres, els quals han tingut l’oportunitat de participar i compartir molts temes,
interessos i preocupacions al voltant de la temàtica de les migracions i les seves
repercussions a la nostra societat.
Malgrat això, però, un cop concloses unes fases concretes vinculades al projecte
EQUAL, creiem que la nostra vinculació al consorci ha deixat de ser una prioritat per al
nostre municipi tot i entenent l’interès, en aquest moment, d’aprofundir altres formes de
coneixement i intercanvi a nivell del territori català.
Vist que els estatuts de l’esmentat consorci, en el seu article 32, estableixen que cada
una de les entitats consorciades podrà separar-se del Consorci, sempre que en formuli
el preavís en un termini mínim de sis mesos d’antelació.
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Vist l’informe emès pel Tècnic d’assessorament jurídic dels Serveis a les Persones en
data 8 d’octubre de 2004.
Per tot això, el Regidor delegat del programa transversal d’Immigració, cooperació i
solidaritat proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. Aprovar la separació d’aquest Ajuntament del consorci “Pangea-Arco
Mediterráneo”.
Segon. Manifestar trobar-se al corrent de les obligacions i compromisos anteriors i
garantir el compliment dels que hi hagi pendents.
Tercer. Comunicar aquest acord a l’esmentat consorci, en compliment de l’obligació de
preavís que estableixen el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis, així com els Estatuts del consorci.”
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a
votació, el qual s'aprova per unanimitat dels 23 membres presents, amb l’abstenció
dels senyors Martínez Conde i Gozalbo Fuertes, per absència de la Sala en el moment
de la votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de
novembre.
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
7.

AREA D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

7.1

REGIDORIA DELEGADA D'HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes inclosos en els punts
7.1.1 i 7.1.2 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els presents.
7.1.1 APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS PER A L'EXERCICI 2005.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 8 d'octubre
del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Per part dels Serveis Financers d'aquest Ajuntament s'ha procedit a l'elaboració del
projecte de modificació de les Ordenances reguladores dels Tributs Municipals que
hauran de regir per l'exercici 2005.
Les modificacions proposades es consideren necessàries per tal d'anivellar la previsió
d'ingressos i despeses del pressupost de l'exercici 2005.
Atesos els informes econòmics emesos per la Cap de Secció de Gestió Tributària.
El President de la Comissió Informativa i de Control d'Hisenda i Promoció Econòmica i
Especial de Comptes proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels
següents
ACORDS
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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 4
1.

S’entén per sòl de naturalesa rústica aquell que no sigui de naturalesa urbana
conforme al que es disposa a l’article 3 anterior, ni estigui n
i tegrat en un bé
immoble de característiques especials.

ARTICLE 9
Es modifica l'apartat 2
2.

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

Apartat 1 sense modificació
ARTICLE 10
1.

La base imposable d’aquest impost està constituïda pel valor cadastral dels béns
immobles.
Aquest valor cadastral es determinarà de conformitat amb els criteris i
procediment establert pel Text Refós de la Llei del cadastre immobiliari, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març.
Aquests valors podran ser objecte de revisió, modificació o actualització en els
casos i de les maneres previstos a la llei reguladora de les Hisendes locals i a la
llei del cadastre immobiliari esmentada.

2.

En tant no es dugui a terme en aquest municipi un nou procés de valoració
col·lectiva de caràcter general, la base liquidable serà el resultat d’aplicar, si
escau, en la imposable, les reduccions establertes per l'article 67 del Text Refós
de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març.

Apartat 3 sense modificació
ARTICLE 11
1.

Els tipus de gravamen aplicables en aquest municipi seran:
1. Per als béns immobles urbans:
2. Per als béns immobles rústics:
3. Per als béns immobles de característiques especials:

2.

1,037%
0,512%
1,037%

En cas que en virtut de disposició legal es modifiquin, per a l'exercici 2005, els
valors cadastrals dels béns de naturalesa rústica, els tipus de gravamen a aplicar
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seran els resultants de dividir els tipus de l'apartat 1.b) anterior pel coeficient de
revisió dels valors cadastrals, considerant-se només tres xifres decimals, amb
arrodoniment de la tercera, per excés, si la quarta és igual o superior a 5, i per
defecte, si és inferior.
En cap cas el tipus impositiu resultant de l'aplicació d'aquest apartat serà inferior a
96%
Apartat 3 sense modificació
DISPOSICIÓ FINAL. ENTRADA EN VIGOR
1.

La modificació d'aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de
gener de 2005, i continuarà en vigor fins a la seva modificació o derogació.

2.

El règim de comunicacions previst a l’apartat 3 de l’article 14 no entrarà en vigor
fins que per part de la Direcció General del Cadastre s’estableixin els termes i
condicions en què aquestes comunicacions s’han de dur a terme, tal i com es
disposa a l’article 14.b) del Text Refós de la Llei del cadastre immobiliari, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març.

3.

El que es disposa a l'apartat 3 de l'article 11 no tindrà efectes en tant no s'aprovi el
reglament que defineixi les condicions que han de complir els immobles d'ús
residencial per a la seva consideració de desocupats.

Apartat 2 sense modificació
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2,
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
ARTICLE 3
- S'afegeix un paràgraf a l'apartat 3 amb la redacció següent:
Per a l'acreditació de l'antiguitat dels vehicles serà necessari la presentació de la fitxa
tècnica del vehicle, o bé del permís de circulació o bé d'altra documentació oficial en
què consti la data de matriculació o de fabricació del vehicle corresponent.
- S'afegeix un apartat 4 amb la redacció següent:
La concessió dels beneficis fiscals pregats tindrà efectes a partir de l'exercici següent
al de la sol·licitud.
Tanmateix, quan al subjecte passiu se li notifiqui una liquidació en què no se li
reconegui un benefici fiscal pregat en aquest impost, aquest podrà instar la rectificació
de la liquidació i la concessió del corresponent benefici en tant la liquidació no sigui
ferma.
Igualment, es concedirà el benefici fiscal sol.licitat, si escau, per a l'any en curs quan la
sol·licitud hagi estat presentada en data posterior a la d'acreditació però en tant aquest
no sigui exigible.
En els cas d'una autoliquidació, el subjecte passiu podrà instar la seva rectificació
dintre del termini del mes següent a la seva presentació.
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Apartats 1, 2 i primer i segon paràgrafs de l'apartat 3 sense modificació.
ARTICLE 5
1.

Les quotes previstes a l'article 95.1 del text refós de la llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per RDLeg 2/2004, de 5 de març, s'incrementaran
mitjançant l'aplicació dels coeficients que s'indiquen, arrodonint les tarifes
resultants a 10 cèntims d'euro:

— Apartat a), turismes, i apartat f), altres vehicles:
— Resta de vehicles, apartats b), c), d) i e):

1,82046
1,77174

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

TARIFA (€)

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

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

23,00
62,00
131,00
163,10
203,90

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

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

147,60
210,20
262,70

c)

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

74,90
147,60
210,20
262,70

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

31,30
49,20
147,60

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

31,30
49,20
147,60

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

8,00
8,00
13,80
27,60
55,10
110,30

d)

e)

f)
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En cas que en virtut de disposició legal es modifiqui, per a l'exercici 2005, el quadre de
tarifes previst a la llei d'Hisendes Locals, el coeficient a aplicar serà el resultat de
dividir cada una de les tarifes del quadre anterior per les noves tarifes previstes a la llei
d'Hisendes Locals, arrodonit a 5 decimals, sense que aquest pugui ser inferior a
1,76230
1,71514

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

Apartats 2 i 3 sense modificació
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES
ARTICLE 4
3.

El tipus de gravamen serà:

3,80%

Apartats 1, 2 i 4 sense modificació.
ARTICLE 4-BIS
Es modifica la lletra a) de l'apartat 1, que passarà a tenir la redacció següent:
La construcció d'habitatges de protecció oficial
Es modifica la lletra e) de l'apartat 1, que passarà a tenir la redacció següent:
Les obres de reforma, reparació o rehabilitació d'elements catalogats d'edificis inclosos
en el Catàleg i Pla Especial del Patrimoni històric arquitectònic i ambiental de Manresa.
Es modifica l'apartat 9, que passarà a tenir el redactat següent:
La concessió de les bonificacions regulades en els apartats 1 a 4 correspondrà al Ple
de la Corporació.
Per tenir dret a aquestes bonificacions, els interessats hauran de sol·licitar-les en el
termini d'un mes comptat a partir de la data de sol·licitud de la llicència urbanística o
d'activitats que empari les construccions, instal.lacions o obres per a les quals es
demana el benefici, o bé fins a l'atorgament de la mateixa si aquest termini fos major.
Els Serveis Financers podran demanar els informes tècnics que es considerin
necessaris per tal de verificar el compliment dels requisits establerts per al gaudi
d'aquestes bonificacions.
Apartats 1, lletres b), c) i d), 2, 3, 4, 6, 7 i 8 sense modificació.
ARTICLE 5
Es modifiquen els apartats 2 i 5
2.

Un cop finalitzada la construcció, instal.lació o obra, i tenint en compte el seu cost
real i efectiu, l'Ajuntament, mitjançant la oportuna comprovació administrativa,
modificarà, en el seu cas, la base imposable a què es refereix l'apartat anterior
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practicant la corresponent liquidació definitiva, i exigint del subjecte passiu o
retornant-li , si escau, la quantitat que correspongui.
5.

La comprovació administrativa de la Base lmposable es realitzarà per qualsevol
dels mitjans establerts a l’article 57 de la Llei General Tributària.

Apartats 1, 3, 4 i 6 sense modificació
ANNEX 2 A L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES
CONCEPTE
Repàs de la coberta, consistent en substitució puntual d’alguna teula i
neteja de les canaleres, per m2
Substitució total de la coberta i formació de nova amb solera
d’emmatxat ceràmic sobre biguetes de formigó i col·locació de teula,
per m2
Formació de terrassa plana sobre forjat estructural existent, incloent
l’aïllament i formació de pendents, per m2
Substitució de canaleres i baixants existents de cobertes o terrasses,
per m2
Repicat de l’arrebossat existent i escardejat i/o arrebossat amb morter
de ciment pòrtland, per m2
Repicat de l’arrebossat de la façana, i posterior escardejat i/o
arrebossat amb morter de ciment pòrtland incloent la part proporcional
de muntatge i desmuntatge de bastides, per m2
Pintat de façana sobre arrebossat previ, incloent el muntatge i
desmuntatge de bastides, per m2
Protecció de parets mitgeres amb plaques minionda tipus “Onduline” o
similar, per m2
Connexió de claveguera des d’arqueta de registre a xarxa general de
clavegueres, incloent l’obertura i tapat de rasa, per m2
Construcció de rebaix a la vorera per formació de gual, per ml
Rehabilitació total interior d’habitatge, consistent en buidat interior de la
planta i formació de nova distribució amb acabats inclosos, en
habitatges de superfície útil superior a 120 m2, per m2
Rehabilitació total interior d’habitatge, consistent en buidat interior de la
planta i formació de nova distribució amb acabats inclosos, en
habitatges de superfície útil inferior a 120 m2, per m2
Rehabilitació parcial interior d’habitatge, consistent en modificació
d’envans, paviments i actuació a cuina i banys, sense fer-ne la
substitució total d'aquests, per m2
Substitució o addició de paviment al terra del pis o local, per m2
Substitució de rajola a les parets de cuina i/o banys, per m2
Substitució de fusteria interior amb fusta per envernissar de qualitat
mitjana (Embero o similar), per ut
Substitució de fusteria exterior a finestres i balconeres amb fusta de
flandes per pintar (inclou bastiments), per m2
Substitució de fusteria exterior a finestres i balconeres amb PVC o
alumini de mitjana qualitat (inclou bastiments), per m2
Substitució o formació de bany complet acabat, amb totes les peces de
sanitari incloses, i superfície útil superior a 5 m2 Inclou enrajolat de
parets, per m2

TARIFA (€)

21,00
147,15

73,55
38,55
21,00

30,95
14,70
16,85
87,60
42,05

315,30
259,30
82,45
60,95
42,05
224,20
105,10
175,20
893,10

100

Substitució o formació de bany senzill, amb WC, rentamans i dutxa com
a mínim, i superfície útil igual o inferior a 5 m2. Inclou enrajolat de
parets, per m2
Substitució o formació de cuina completa, amb mobles alts i baixos,
pica-rentaplats i enrajolat de parets. Superfície útil superior a 10 m2,
per m2
Substitució o formac ió de cuina completa, amb mobles alts i baixos,
pica-rentaplats i enrajolat de parets. Superfície útil igual o inferior a 10
m2, per m2
Substitució de taulell de cuina, amb granit tipus Porriño o similar, per
m2
Substitució de xarxa d’electricitat, incloent el fil elèctric, caixes, endolls i
interruptors. Per m2 o fracció de superfície útil d’habitatge o local
Substitució de xarxa de llauneria, incloent la formació de regates,
col·locació de nou tub i aixetes de pas. Per m2 o fracció de superfície
útil d’habitatge o local
Substitució o col·locació de calefacció per aigua calenta, incloent xarxa
d’aigua, elements radiadors i caldera. Per m2 o fracció de superfície útil
d’habitatge o local
Formació d’estintolaments per ampliació o nova construcció d’obertures
a façanes o parets de càrrega, per m2
Per subministrament i col·locació de perfils laminats de ferro per reforç
d’estructura d’habitatges o locals, per kg
Adaptació de local en estructura a local comercial, incloent
distribucions, acabats i instal·lacions, per m2
Adaptació de local en estructura a oficines i banca, incloent
distribucions, acabats i instal·lacions, per m2
Rehabilitació de local comercial existent, consistent en reformes per
adaptació o modernització, per m2
Rehabilitació de local existent d’oficines, per adaptació o modernització,
per m2
Per a totes aquelles obres en què no es disposi de pressupost visat per
col·legi professional i que no es puguin incloure a cap dels apartats
anteriors, l’interessat haurà de declarar el temps estimat d’execució de
l’obra, calculant-se el valor final als euros/hora de parella (oficial-peó)
fixats, i incrementant un 40% pel concepte de materials intervinents.

840,90

721,35
583,95
68,70

9,25
16,35

22,40
525,55
1,05
420,45
455,50
210,20
227,70

28,00

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

Percentatge anual
d’increment
3,40%
3,20%
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Fins a 15 anys
Fins a 20 anys

2,90%
2,80%

Apartats 1, 3 i 4 sense modificació
ARTICLE 13
La quota d'aquest impost serà la resultant d'aplicar a la base imposable el tipus de
gravamen següent:
29,00%
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
1.1.1
1.1.2
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
1.6
1.6.a
1.6.b
1.7
1.7.a
1.7.b
1.8

1.9
1.10

CERTIFICACIONS I INFORMES
D'acords d'òrgans municipals, actes de sessions i documents
que integrin un expedient administratiu, per cada acord, acte
o documents
Fins a un màxim de dues cares de l'escrit
Per cada cara que excedeixi de dues
De crèdits contra l'Ajuntament d'ingressos o pagaments
D'havers actius o passius
Cèdules i certificats urbanístics:
Cèdules urbanístiques de terrenys o edificis
Certificats d'aprofitament urbanístic
Certificació de documents i informes dels serveis tècnics,
sobre circumstàncies urbanístiques, obres o activitats
industrials
Atorgament de cèdules d'habitabilitat, en el cas de segona o
posteriors ocupacions:
Tarifa normal
Tarifa reduïda pels contribuents amb ingressos mensuals
inferiors al salari mínim interprofessional
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
Certificat de documents o de dades no incloses en altres
apartats, excepte certificats de dades del padró d'habitants
En cas de certificat de dades cadastrals, la tarifa correspon a
cada finca o unitat urbana
Expedició de certificacions acadèmiques del Conservatori
Municipal de Música
Informes sobre dades físiques i jurídiques o sobre valors

TARIFA (€)

8,65
2,10
4,55
2,55
16,10
113,00
56,40

149,00
10,60

43,30
8,65

6,15
13,20
5,95
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1.11
1.11.a

1.11.b
2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.1.1
2.3.1.2
2.3.2
2.3.2.1
2.3.2.2
2.4
2.5

2.5.1
2.5.2

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:
Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana, relatiu a finques que requereixen de previ informe i
valoració cadastral:
Altres consultes
CÒPIA DE DOCUMENTS O DE DADES
Reproduccions de plànols existents en el Pla General
d'Ordenació Urbana i altres Plans Urbanístics
Informes sobre plànols, alineacions, replantejament o
qualsevol altra circumstància urbanística
Reproduccions de plànols i documents dels projectes d'obres
municipals.
Tipus A:
Documentació simplificada
Documentació completa
Tipus B:
Documentació simplificada
Documentació completa
Documents o conceptes no determinats en els paràgrafs
anteriors
Fotocòpies d'expedients sotmesos a informació pública o a
audiència de l'interessat amb exclusió d'aquells documents la
reproducció dels quals comporti una taxa específica
determinada en aquesta Ordenança sempre que el seu
lliurament sigui autoritzat, per cada fotocòpia que excedeixi
de 5:
A una cara
A dues cares

4
4.1

TRESORERIA
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
5.2
5.2.1.1
5.2.1.2
5.2.2.1
5.2.2.2
5.3
5.3.1

SERVEIS URBANÍSTICS
Tramitació d'expedients de declaració de ruïna
Amidament de terrenys i/o solars
Amidament de terrenys, per Ha
Tarifa mínima
Amidament de solars, per m2
Tarifa mínima
Planejament urbanístic
Formació o modificació a iniciativa privada, d'alteracions del
Plans Generals, Normes complementàries de planejament,
Programes d'actuació urbanística, Plans Parcials, Plans
Especials i/o Estudis de Detall d'ordenació volumètrica, per
Ha o fracció.
Formació o modificació, a iniciativa privada, d'Estudis de
Detall amb la finalitat d'assenyalament d'alineacions i rasants,

5.3.2

13,20

13,20

29,80
61,50

22,70
68,30
45,70
136,00
3,25

0,18
0,35

135,00
0,109920
135,00
0,707614
135,00
405,00

270,00
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5.3.3
5.3.4

5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.3.8
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.5
6
6.1
6.2
6.3
6.4

7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.2
7.2.1
7.2.2
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3

per Ha o fracció
Elaboració o modificació, a iniciativa privada, de projectes
d'urbanització, per Ha o fracció
Tramitació d'alteracions del Pla General i/o de normes
complementàries
de
planejament
proposades
pels
administrats
Tramitació de programes d'actuació urbanística, Plans
Parcials, Plans Especials i/o Estudis de Detall d'ordenació
volumètrica elaborats pels administrats, per Ha o fracció
Tramitació
d'Estudis
de
Detall
amb
la
finalitat
d'assenyalament d'alineacions i rasants, formulats pels
administrats, per Ha o fracció
Tramitació de projectes d'urbanització redactats pels
administrats
Informe sobre la viabilitat tècnica i jurídica de la formulació i/o
tramitació d'instruments de planejament originaris o derivats
de la gestió urbanística
Resolució de peticions de modificacions dels sistemes
d'actuació fixats pel planejament a petició dels administrats
Tramitació de projectes de compensació per al
desenvolupament d'actuacions urbanístiques
Tramitació de projectes de reparcel.lació per a la
normalització de finques presentats pels administrats
Determinació d'alineacions i rasants sobre el terreny
ALTRES MATÈRIES DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL
Informacions testificades
Reconeixement de la signatura
Consulta d'expedients administratius no sotmesos a
informació pública, per dia, en horari d'oficines
Expedició de targetes per a l'autorització de tinença i ús
d'armes accionades per aire o gas comprimit, d'arcs,
ballestes i altres similars, que, d'acord amb la legislació
vigent, sigui de competència municipal
ACTUACIONS MUNICIPALS EN MATÈRIA D’ACTIVITATS
AUTORITZACIÓ AMBIENTAL
Emissió de certificació de compatibilitat del projecte concret
amb el planejament urbanístic (art. 26.d RIIA)
Informe sobre suficiència i idoneïtat del projecte (art. 30 RIIA)
Informe sobre aspectes de competència municipal (art. 32.1
RIIA)
CONTROLS
Comprovació dels controls periòdics d’autoritzacions
ambientals i llicències ambientals dels annexos II.1 i II.2 del
RIIA, realitzats per una EAC.
Comprovació dels controls periòdics de llicències d’activitats
classificades a l’annex A de l’Ordenança Municipal
d’Activitats Classificades, realitzats per una EAC
ALTRES ACTUACIONS
Informació prèvia sobre classificació (art. 20 OMAC)
Informació prèvia sobre compatibilitat global (art. 21 OMAC)
Informes emesos en casos de legalitzacions d’autoritzacions
ambientals i llicències ambientals, per cada un

405,00
405,00

405,00
27,00
405,00
405,00
405,00
405,00
405,00
202,50

2,55
2,90
6,35
10,60

113,00
56,50
56,50

155,00
155,00

56,50
56,50
56,50
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7.3.4

Acreditació d’entitats col·laboradores

56,50

8

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

25,00
20,00
15,00
10,00
7,00

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Es suprimeix l'epígraf 3.1 i l'epígraf 6.1 i es renumeren els epígrafs 6.2, 6.3, 6.4 i
6.5
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7
REGULADORA DE LA TAXA SOBRE PLAQUES, PATENT S I DISTINTIUS
ARTICLE 5
1.

El deute tributari serà el que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:

EPÍGRAF

CONCEPTE

TARIFA (€)

a)
b)
c)

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

11,10
22,20

2,30

Apartat 2 sense modificació
ORDENANÇA NÚM. 8,
REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D'AUTOTAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER
ARTICLE 5
La quota tributària serà la que resulti d'aplicar les tarifes següents:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1
2
3
4
4.1
4.2
5

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

TARIFA (€)
69,00
67,10
27,70
138,00
69,00
6,90
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ORDENANÇA NÚM. 9,
REGULADORA DE LA TAXA PER A LA RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA
PÚBLICA
ARTICLE 6
1.

El deute tributari serà el que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:

EPÍGRAF CONCEPTE
1
1.1
1.1.1

TARIFA (€)

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

1.1.2

1.1.3
2

3

56,00
64,00

28,00
32,00
0,467163

18,30
8,20
28,00

Apartat 2 sense modificació
ORDENANÇA NÚM. 10,
REGULADORA DE LA TAXA PER L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES
ARTICLE 11
1.

Les quotes que s'hauran de satisfer per la concessió de les llicències a què es
refereix l'article 2 d'aquesta Ordenança seran les que resultin de l'aplicació de
les tarifes següents:

EPÍGRAF

CONCEPTE

I
1

1.c)

PARCEL.LACIONS URBANÍSTIQUES
Parcel.lacions i reparcel.lacions urbanístiques en sòl urbà
portades a terme segons la Llei del Sòl i els Plans d'Ordenació
Urbana.
Per m2 o fracció de superfície
Quan la parcel.lació es refereixi a una superfície inferior a 2000
m2, la tarifa mínima serà de
Llicències d'agrupació de finques en qualsevol cas

II

MOVIMENTS DE TERRES I URBANITZACIÓ

2

Desmunts, excavació, explanació i terraplenat, per metre cúbic

1.a)
1.b)

TARIFA (€)

0,199231
398,00
58,70
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3

4

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

0,322891
0,267931
0,212971

Urbanització, pavimentació i enjardinament de terrenys i solars,
per m2 de superfície afectada
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a

0,412202
0,309152
0,247321

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

0,158010
0,130530
0,103051

III

OBRES DE NOVA PLANTA I AMPLIACIONS

5

Per m2 de superfície construïda calculada per la suma de les
superfícies de cada planta, incloent el soterrani, locals
comercials, industrials i de serveis, i patis interiors descoberts,
sempre que aquests siguin sobre la planta baixa o una altra
superior
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a

1,133556
0,920586
0,762574

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

1,030505
0,845015
0,680134

6

IV

OBRES DE REFORMA I COMPLEMENTÀRIES

7

Passatges subterranis en la via pública, per m3
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a

1,319048
1,071726
0,831275

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

1,319048
1,071726
0,831275

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

5,214361
4,170116
3,345709

8

9
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10

Reparació de tanques o closes, el CINQUANTA PER CENT de
la tarifa corresponent a la seva construcció.

11

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

3,881573
2,802976
2,500695

12

Construcció o instal·lació de guals i reserves d'espai a la via
pública, per metre lineal
En carrers de categoria 1a
26,064932
En carrers de categoria 2a
20,850572
En carrers de categoria 3a
16,646108

13

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

14

Construcció o instal·lació de bastides, per metre lineal
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a

15
15.a)

15.b)

16

17

Construcció de tanques o closes de filferro o similars, per metre
lineal:
En sòl urbà o urbanitzable
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
En sòl no urbanitzable
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a

5,214361
4,170116
3,345709

1,889261
1,511408
1,023636
0,748834
0,597693
0,384723

Construcció o instal·lació de barraques provisionals d'obra, per
m2 o fracció de superfície construïda
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a

3,771652
3,345709
2,926638

Recalçar edificis, per m2 de superfície construïda de l'edifici
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a

1,030505
0,845015
0,680134

18

Per cada forat de porta, balcó, finestra, vestíbul o escala, obert
a parets mestres o murs que siguin de càrrega
En carrers de categoria 1a
52,136736
En carrers de categoria 2a
41,694273
En carrers de categoria 3a
33,422746

19

Aplacat de façanes amb materials diversos, per m2
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20

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

2,109103
1,690030
1,346527

Agençament, pintat i estucat de façanes, per m2
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a

1,030505
0,845015
0,680134

21

Col·locació, reparació o substitució de balcons, portes,
finestres, reixes i altres elements similars, per unitat
En carrers de categoria 1a
16,714809
En carrers de categoria 2a
13,492758
En carrers de categoria 3a
10,057738

22

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

23

24

25

26

27

28

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

1,071726
0,831275
0,693873

26,064932
20,850572
16,646108

Construcció, reparació i modificació de voladissos sortints,
tancats i coberts, per m2
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a

5,214361
4,170116
3,345709

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

46,60
37,20
28,00

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

78,40
62,60
49,80

Construcció de xemeneies, per unitat
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a

60,00
54,20
42,00

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

1,071726
0,831275
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En carrers de categoria 3a

0,693873

V

DEMOLICIÓ DE CONSTRUCCIONS

29

Enderrocament total o parcial d'edificacions i construccions de
tot tipus, per m2 de superfície enderrocada
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a

0,790055
0,659525
0,501513

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

1,030505
0,845015
0,680134

30

VI

INSTAL.LACIÓ D'ELEMENTS INDUSTRIALS I COMERCIALS

A)
31

INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
Receptors elèctrics, per cada Kw. de potència elèctrica
instal·lada
Aparells generadors d'energia calorífica, mitjançant combustió
(atmosfèrica o no) de matèria sòlida, líquida o gasosa
(calderes, generadors de vapor, etc.), per cada Thermia
Maquinària frigorífica per a climatització de locals, per cada
frigoria x 10
Cambres frigorífiques de conservació o congelació,
independentment de l'import que correspongui a la potència del
motor, per cada m3.
Forns de cocció de qualsevol capacitat funcionant amb
combustibles sòlids, líquids o gasosos, per cada unitat
Aparells o estris no relacionats en epígrafs anteriors, per cada
unitat
Dipòsits per a matèria sòlida, líquida o gasosa, de superfície o
enterrats, per cada m3.
Quan es tracti de dipòsit de purins, s’aplicarà el 50 % de la
tarifa
Aparells elevadors i grues d'obres, per cada unitat
Instal·lació de bàscules, per cada unitat
Xemeneies independents, d'ús exclusiu per a l'activitat per cada
unitat
Instal·lacions complementàries d'edificis, com són les
instal·lacions elèctriques, plaques solars, antenes col·lectives i
parabòliques, ràdio-emissors i similars, per unitat o element
instal·lat
Trasllat dels aparells i maquinària assenyalats en els epígrafs
31 al 41, el CINQUANTA PER CENT de l'import de la taxa
d'instal·lació.

32
33
34

35
36
37

38
39
40
41

42

B)
43

INSTAL·LACIONS COMERCIALS
Instal·lació o substitució de rètols i anuncis publicitaris de tot
tipus, per m2 o fracció de superfície (calculada per les dues
cares, pels rètols en forma de bandera)
En carrers de categoria 1a

2,699925
0,192361
0,192361
2,699925

150,00
2,699925
2,699925

150,00
150,00
150,00
140,00

39,20
110

44

45

46

47

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

31,20
25,00

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

55,90
46,60
37,20

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

45,90
36,70
29,30

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

14,00
11,20
8,40

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

39,20
31,20
25,00

48

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

49

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

50

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

51

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

VII

84,00

2,315204
1,861780
1,628199

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

Per obertura de rases per a instal·lació, reparació i substitució
de canonades de qualsevol mena, o conducció elèctrica de
baixa i alta tensió, per metre lineal o fracció
52.1
Conduccions de líquids i gasos:
52.1.a)
Fins a 100 mm. de secció exterior
52.1.b)
De més de 100 mm. de secció exterior
52.2
Conduccions elèctriques:
52.2.a)
De baixa tensió
52.2.a).1 Fins a 150 mm. de diàmetre
52.2.a).2 De més de 150 mm. de diàmetre
52.2.b)
De mitja i alta tensió per a tot tipus de diàmetre

1,270958
6,650199

1,690030
2,012921
5,867014

53
53.a)
53.b)

Instal·lació de clavegueram, per metre lineal
Fins a 50 cm. de diàmetre
De més de 50 cm. de diàmetre

6,512798
6,979960

54

Instal·lacions de línies aèries, per metre lineal

1,690030

55

Obertura de cates, per unitat

56.A)
56.B)
56.B).a)
56.B).b)

Instal·lació d'arquetes de registre, pous, caixes de connexió,
caixes generals de protecció, armaris de distribució urbana i
similars, per unitat
Instal·lació de transformadors elèctrics:
Fins a 200 Kw
De més de 200 Kw

57

Instal·lació d'elements de mobiliari urbà, per m2 o fracció

46,60

58

Pals de ferro, fusta o formigó a la via pública, per cada un
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a

605,00
465,00
373,00

Torres metàl·liques o similars, per a suport de línies elèctriques,
aèries, situades a la via pública, per cada una
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a

791,00
605,00
484,00
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VIII

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

60

Primera utilització o ocupació d'edificis i instal·lacions, per m2 o
fracció de superfície
Ús residencial
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Ús industrial, comercial o de serveis
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a

60.a)

60.b)

46,60
127,00

347,00
540,00

1,133556
0,927455
0,762574
0,693873
0,563343
0,460292
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60.c)

61
61.a)

61.b)

61.c)

61.d)

61.e)

Aparcaments d'ús exclusiu dels propietaris
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
Modificació objectiva de l'ús d'edificis i instal·lacions en general,
per m2 o fracció de superfície:
A ús residencial
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
A ús industrial
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
A ús comercial
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
A despatxos, oficines i altres serveis
En carrers de categoria 1a
En carrers de categoria 2a
En carrers de categoria 3a
A equipament cultural, esportiu o recreatiu, sense finalitat de
lucre, per llicència

62

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

IX

CONSTRUCCIONS EN EL CEMENTIRI MUNICIPAL

63

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

X

ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS

64
64.a)
64.b)

Tala d'arbres integrats en arbreda, per unitat
En sòl urbà o urbanitzable
En sòl no urbanitzable

65
65.a)
65.b)

Assenyalament d'alineacions i rasants
En una direcció
Per cada direcció de més

4.

0,563343
0,460292
0,370982

1,683160
1,346527
0,996156
1,030505
0,845015
0,680134
1,319048
1,071726
0,831275
2,109103
1,690030
1,346527
16,70

1,559498

3,352580

1,490799
0,398462

50,00
16,70

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

140,00 €
46,60 €

Apartats 2,3,5,6, 7 i 8 sense modificació.
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ORDENANÇA NÚM. 11,
REGULADORA DE LA TAXA PER A L’AUTORITZACIÓ, LLICÈNCIA AMBIENTAL,
LLICÈNCIA D’ACTIVITATS CLASSIFICADES I LLICÈNCIA D’ACTIVITATS NO
CLASSIFICADES
ARTICLE 1
D’acord amb el que preveuen els articles 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local i 20 a 27 i 57 del Text Refós de la Llei
d’Hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, s’estableix la taxa per a
l’autorització, llicència ambiental, llicència d’activitats classificades i llicència d’activitats
no classificades.
ARTICLE 2
1.

Constitueix el fet imposable de la taxa:
L’activitat municipal, tècnica i administrativa, relativa a l’avaluació ambiental de
caràcter integral de les activitats del municipi, amb la finalitat d’atorgar, les
llicències ambientals, les llicències d’activitats classificades i les llicències
d’activitats no classificades, així com de tramitar les autoritzacions ambientals, i
les altres actuacions que reglamentàriament procedeixin en l’àmbit de les
competències atribuïdes a l’Ajuntament per la Llei 3/1998, de 27 de febrer, del
Parlament de Catalunya, d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental així
com l’activitat municipal realitzada en els supòsits de revisió i control d’aquelles
autoritzacions, llicències ambientals, llicències d’activitats classificades i llicències
d’activitats no classificades.
L’activitat municipal realitzada amb motiu de la transmissió de les autoritzacions,
llicències i permisos ambientals en l’àmbit de les competències atribuïdes per la
Llei 3/1998 esmentada.

2.

Tindran la consideració d’activitats les edificacions, construccions i instal·lacions, i
també les superfícies cobertes o sense cobrir, obertes o no al públic, que s’utilitzin
per a qualsevol dels usos específics previstos en el Pla General, amb excepció del
d’habitatge, fins i tot aquelles de caràcter auxiliar o complementari, es comuniquin
o no amb l’establiment principal.

3.

Estan subjectes a aquesta taxa:
a) Les autoritzacions, llicències ambientals, llicències d’activitats classificades i
llicències d’activitats no classificades pel primer establiment de les activitats
b) Els canvis de titularitat
c) Les ampliacions de superfície d’una mateixa activitat
d) Les ampliacions d’activitats dintre d’un mateix establiment
e) Les dues ampliacions anteriors conjuntes
f) Les revisions periòdiques de les autoritzacions i llicències ambientals.
g) Els controls inicials de les activitats
h) Els controls periòdics de les activitats
i) L’adequació de les activitats preexistents a la normativa vigent
j) La legalització de les activitats preexistents

ARTICLE 3
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Són subjectes passius d’aquesta taxa en concepte de contribuents, les persones
físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General
Tributària, que sol·licitin ser titulars d’una autorització, llicència ambiental, llicència
d’activitat classificada i llicència d’activitat no classificada, o bé aquelles que tot i no
disposant-les exerceixin una activitat.
ARTICLE 4
1.

Estaran exempts del pagament de la taxa corresponent al règim d'intervenció
ambiental, però no d'obligació de proveir-se de l'autorització ambiental que
correspongui:
a) L'Estat, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Consell
Comarcal del Bages i els Consorcis en els quals figuri l'Ajuntament de Manresa,
amb motiu dels actes relacionats amb els servies públics de comunicacions que
explotin directament, i per aquells que interessin immediatament la seguretat i
la defensa nacional.
b) Els Organismes Autònoms de l'Ajuntament de Manresa i les societats
municipals quan el seu capital pertanyi íntegrament l'Ajuntament.

2.

Estaran exempts del pagament de la taxa , però no d'obligació de proveïr-se de
l'autorització ambiental que correspongui:
a) Els trasllats motivats per una situació d'emergència per causa d'obres als
locals, sempre que aquests tinguin l'autorització ambiental corresponent.
Aquesta exempció serà extensiva a la reobertura del local primitiu un cop
reparat o reconstruït, sempre i quan aquest mantingui la mateixa superfície o
que no l'excedeixi en un 10%, i que s'hi exerceixi la mateixa activitat.
b) Els trasllats determinats per enderrocaments forçosos, esfondraments,
incendis, inundacions i els que es realitzin en compliment d'ordres i
disposicions oficials.
Aquesta exempció serà extensiva a la reobertura del local primitiu un cop
reparat o reconstruït, o bé a un nou local que el substitueixi, sempre i quan el
seu titular no hagi rebut cap local objecte de reobertura, el local mantingui la
mateixa superfície o no l'excedeixi en un 10%, i s'hi exerceixi la mateixa
activitat.

3.

Aquells establiments que, amb motiu d’un canvi de titularitat, facin reformes o
millores relatives a la supressió de barreres arquitectòniques, gaudiran d’una
reducció del 90% de la quota que els correspongui, segons la classificació de
l’activitat.

4.

Aquells establiments que, amb motiu d’una ampliació del local, incorporin mesures
relatives a la supressió de barreres arquitectòniques, gaudiran d’una reducció del
50% de la quota que els correspongui segons la classificació de l’activitat.

ARTICLE 5
1.

Les quotes que s'hauran de satisfer per a la concessió de les llicències a què es
refereix l'article 2 d'aquesta ordenança seran les que resultin de l'aplicació de les
tarifes següents:
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EPÍGRAF

CONCEPTE

1

Llicències municipals d'activitats no classificades

a)
b)
c)

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

2

3

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

TARIFA (€)

600,00
900,00
1.200,00

900,00
1.200,00
1.500,00
1.800,00
2.100,00
2.400,00
4.000,00
7.000,00
10.000,00
1.200,00

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

4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2

6

Controls inicials i periòdics
La primera visita tècnica de comprovació per a la posta en
marxa de l'activitat no acreditarà cap quota addicional a la de
la corresponent llicència .
Les segones i següents visites per al control inicial acreditaran
cadascuna una quota de
Els controls periòdics de qualsevol activitat acreditaran una
quota del 25% de les previstes per a la primera instal.lació

100,00

Revisions
La revisió periòdica (8 anys) o anticipada de les activitats
subjectes a autorització ambiental, tributarà el 15% de les
tarifes previstes per a la primera instal.lació.
La revisió periòdica (8 anys) o anticipada de les activitats
subjectes a llicència ambiental, tributaran el 25% de les
tarifes previstes per a la primera instal.lació
Adequacions
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L’adequació de les activitats existents degudament
legalitzades a la normativa vigent, tributaran el 25 % de les
tarifes previstes per a la primera instal.lació
7

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

8

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

9
9.1
9.2

9.3

10
10.1
10.2

10.3

11

12

50,00

Modificacions
Les ampliacions de superfície sense canvi d’activitat tributaran
en funció de la superfície ampliada segons les quotes
previstes per a la primera instal.lació.
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.
Les modificacions no substancials que no ampliïn superfície,
usos, potència, horaris o aspectes essencials de l’activitat no
tributaran cap quota.
Activitats provisionals i/o temporals temporals
Les obertures temporals per motiu de trasllat forçós per un
període màxim de 6 mesos no tributaran cap quota.
Les obertures temporals voluntàries tributaran un 10% de les
quotes previstes per a la primera instal.lació, si no superen el
període d’un mes, i el 50% fins a un màxim de 6 mesos. A
partir de 6 mesos tributaran la totalitat de la quota.
Els actes o espectacles de pública concurrència considerats
llicències temporals a l’ordenança municipal sobre
establiments de pública concurrència, tributaran una quota
única de
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.

100,00

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

100,00

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

140,00
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13

2.

En cas de denegació de la llicència sol·licitada, l'import de la
taxa serà el 25% de la quota que li correspondria si s’hagués
concedit la llicència.
Serà d'aplicació a aquestes ordenança fiscal la classificació fiscal dels carrers i
vies públiques de la ciutat.

Es suprimeixen els articles 6, 7, 8, 9, 10 i 11
L'anterior article 4 passa a ser el nou article 6
Els anteriors articles 13, 14, 15 i 16 passen a ser els nous articles 7, 8, 9 i 10
respectivament.
S'afegeix un apartat 8 al nou article 7, amb el redactat següent:
L'Ajuntament podrà exigir la presentació de l'autoliquidació i el pagament de la taxa en
el moment de la sol.licitud, en els casos de les tarifes corresponents a segones i
següents visites per al control inicial i en els casos de consultes prèvies.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13
REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
ARTICLE 2
Es modifica l'apartat 1, que passarà a tenir la redacció següent:
1.

Constitueix el fet imposable d'aquesta Taxa la prestació dels serveis següents,
que es declaren de recepció general i obligatòria, amb excepció dels serveis
prestats als polígons industrials dels Comdals, dels Trullols, dels Dolors i de
Bufalvent:
a) La recollida domiciliària d'escombraries i residus sòlids urbans d'habitatges,
allotjaments i locals o establiments on es desenvolupin activitats industrials,
comercials, professionals, artístiques o de serveis.
b) La retirada d'escombraries, runes i residus sòlids que apareguin abocats i
abandonats en terrenys i solars de propietat privada, sempre que els propietaris
no ho facin per ells mateixos, després del requeriment previ de l'Administració
Municipal a aquests efectes.

ARTICLE 4
Es modifica l'apartat 3
No s'acreditarà la Taxa per als immobles següents:
a) Els habitatges i locals de nova construcció, mentre pertanyin a la persona o entitat
promotora de l'edificació, siguin desocupats i no hagin estat donats d'alta per
qualsevol dels serveis de subministrament d'aigua, electricitat o gas
b) Els edificis i construccions que tinguin la declaració legal de ruïnosos, o que per les
seves condicions de conservació i manteniment no permetin la seva ocupació i
habitabilitat.
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c) Els habitatges desocupats l'últim any natural, amb un valor cadastral inferior a 3.000
€.
Apartats 1 i 2 sense modificació
ARTICLE 7
Les quotes que s’han de satisfer per la Taxa per prestació del servei de recollida
d’escombraries són les que resultin de l’aplicació de les tarifes següents:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1
1.1
1.2
1.3

Habitatges ocupats:
Carrers 1a. categoria
Carrers 2a. categoria
Carrers 3a. categoria

78,50
54,90
38,10

2
2.1
2.2
2.3

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

39,40
27,40
19,10

3

Parades fixes de venda a la via pública

58,90

4

Locals susceptibles d’ésser ocupats per alguna activitat
mercantil, que estiguin tancats i desocupats tot l’any, i d’altres
locals destinats a usos de caràcter privat.

58,90

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

99,70

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

198,00

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.

294,00

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.

486,00

5

6

7

8

9

TARIFA (€)

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;
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10

11

12
a)
b)

establiments mercantils d'11 a 25 empleats, cinemes i teatres
oberts més de 3 dies a la setmana; centres d'ensenyament de
tot tipus, incloses activitats culturals, esportives i autoscoles,
amb un cens de 101 a 400 alumnes/any

781,00

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; centres d'ensenyament de
tot tipus, incloses activitats culturals, esportives i les
autoscoles amb un cens superior a 400 alumnes/any

1.458,00

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 a 230 €/mes per resident.

18,40

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

50,30
34,104182

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
Les tarifes corresponents a la recollida d'escombraries als polígons industrials Dolors i
Bufalvent s'acreditaran trimestralment en tant el servei es segueixi prestant per
l'Ajuntament.
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

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 filera

2

Trasllat de restes

TARIFA (€)

19,80
16,00
13,30
39,40
35,80
118,00
19,20
15,50
41,50
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3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.3

Tancament de sepultures:
Nínxols
De nínxols unitaris
De nínxols dobles
D'altres sepultures
D’urnes cineràries

18,40
36,90
44,80
10,60

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Col·locar làpida de marbre o, en cas d’hipogeus, capelles i
sepultures del cementiri musulmà, col·locar llosa
De nínxols unitaris
De nínxols dobles
Hipogeus, capelles o sepultures del cementiri musulmà
Panteons, per nínxol
Columbaris
Urnes cinerames

20,10
39,50
39,50
20,10
39,50
10,60

5

Inscripcions, per cada una

6

Decoració de sepultures

72,80

7

Reducció de restes i neteja general de sepultures

23,80

8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3

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

9

Subministrament de fluid elèctric, per sepultura i any

10
10.1

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

10.2
11
11.1

11.2.1
11.2.2
11.3
11.4

Trasllat de cadàvers o restes mortals:
Entrada de cadàvers o restes mortals amb origen a altres
localitats o cementiris
Entrada de cadàver o restes mortals
Entrada de cendres, preu per un cadàver o restes
Sortida de cadàvers o restes mortals amb destinació a altres
localitats o cementiris
Sortida de cadàvers o restes mortals
Sortida de cendres, preu per un cadàver o restes
Embalsamar cadàvers
Tècniques de conservació

12

Drets d'enterrament:

11.1.1
11.1.2
11.2

8,00

19,70
39,50
10,60
19,70
39,50
10,60
8,10

35,10
9,60

49,90
28,70

49,90
28,70
100,30
50,90
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12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

Classe quarta
Classe tercera
Classe segona
Classe primera
Classe de luxe
Enterrament religió islàmica

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,
amb publicació d'anuncis oficials, per sepultura
Inscripcions en la pàgina d'observacions dels títols de
concessió de drets funeraris, per cada una

13.2
13.3

9,60
19,20
48,20
95,90
154,30
137,80

6,80
23,20
24,90

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
ARTICLE 10
Es modifica la redacció de l'apartat 1:
Les quotes resultants de l'aplicació del coeficient de ponderació regulat a l'article
anterior s'incrementaran mitjançant l'aplicació de l'escala d'índexs següent, en funció
de la situació física de l'establiment dins del terme municipal, i de la categoria o sector
en què radiquin:
Categoria fiscal del carrer, tram de carrer o zona particularitzada

Primera
Segona
Tercera

Índex aplicable

2,25
1,96
1,81

Les categories dels diferents carrers, trams de carrer o zones particularitzades figuren
a l'annex únic a aquesta ordenança.
ARTICLE 13
Es modifica l'apartat 1
L'Ajuntament confeccionarà anualment el padró o matrícula fiscal de l'impost, a partir
de la matrícula elaborada per l'Administració Tributària de l'Estat.
Al padró fiscal hi constarà, a més de les dades censals de la matrícula, els coeficients
de ponderació i de situació, la quota municipal resultant de l'aplicació de les tarifes i els
coeficients esmentats, el recàrrec provincial i el deute tributari.
El padró serà aprovat per Decret de l'Alcalde president i exposat al públic per un
termini de quinze dies hàbils, comptats a partir de la publicació de l'Edicte
corresponent al Butlletí Oficial de la Província, dins del qual els contribuents podran
formular els recursos i al·legacions que considerin oportuns. L'exposició pública del
padró fiscal produirà els efectes de la notificació en els termes establerts a l'article 102
de la Llei General Tributària.

122

Apartats 2, 3 i 4 sense modificació.
ARTICLE 14
Es modifica l'apartat 2, que passarà a tenir el redactat següent:
2.

L'efecte de la concessió dels beneficis fiscals comença a partir del primer dia del
període impositiu següent a la data de sol·licitud.

No obstant el que s'estableix a l'apartat anterior, quan al subjecte passiu se li notifiqui
una liquidació en què no se li reconegui un benefici fiscal pregat en aquest impost,
aquest podrà instar la rectificació de la liquidació i la concessió del corresponent
benefici en tant la liquidació no sigui ferma.
Igualment, es concedirà el benefici fiscal sol.licitat, si escau, per a l'any en curs quan la
sol·licitud hagi estat presentada en data posterior a la d'acreditació però en tant aquest
no sigui exigible.
Apartat 1 sense modificació.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16
REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS DE CONTROL I REGULACIÓ DE
L’ABOCAMENT D’AIGÜES RESIDUALS INDUSTRIALS A LA XARXA DE
CLAVEGUERAM PÚBLIC
ARTICLE 7
1.

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

EPÍGRAF

CONCEPTE

1
2
3

Permís d'abocament per cabals no superiors a 300 m3./dia
Permís d'abocament per cabals superiors a 300 m3./dia
Inspecció facultativa de l'activitat amb comprovació dintre de la
claveguera de les anomalies, connexions i abocaments
residuals a la xarxa
Recollida de mostres amb motiu d'anomalies a la xarxa o per
infraccions dels abocaments, sempre que es verifiqui l'anomalia
o infracció
Peritatge sobre funcionament i comprovació de la qualitat dels
afluents residuals de pretractaments o mesures correctives

4

5

TARIFA (€)

127,00
211,00
185,00
42,20

160,00

Les anteriors tarifes no inclouen l'anàlisi de laboratori de les mostres, el cost del qual,
en cas de ser necessari, serà a càrrec dels interessats i el seu abonament es farà
directament al laboratori homologat que les realitzi.
Apartat 2 sense modificació.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB QUIOSCS,
PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O
ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS I RODATGES
CINEMATOGRÀFICS
ARTICLE 5
La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1

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

36,40
23,80
30,40

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

56,40

1.1
1.2
1.3
2

3

3.1
3.2
3.3
3.4

4
4.1
4.1.a)

4.1.b)
4.1.c)
4.2

Parades i instal·lacions desmuntables per a
la venda
d'articles de tota mena, espectacles, atraccions, jocs i altres
indústries de carrer de tota mena, situades al domini públic o
en instal·lacions municipals amb motiu de fires i festes
tradicionals, per dia:
Tarifa mínima
A més, per m2 o fracció
Circs i altres instal·lacions desmuntables als quals es celebrin
espectacles o representacions, fins a 4.000 m2 de superfície,
per dia
Circs i altres instal·lacions desmuntables als quals es celebrin
espectacles o representacions de superfície superior als
4.000 m2, per dia
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 m2 o fracció de superfície 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,
Ctra. de Vic (fins al C/. Sant Joan Bta. de la Salle) i Ctra. de
Cardona (fins a C/. Bruc)
Carrers de 1ra categoria (segons classificació fiscal de carrers
II)
Carrers de 2na i 3ra Categoria (segons classificació fiscal
carrers II)
Destinats a la venda de loteries, jocs d'atzar, així com els

TARIFA (€)

5,29
0,357242
88,30

110,20

4,156375
3,125867

1,580109
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4.2.a)
4.2.b)
4.2.c)
4.3
5

productes de les anomenades "castanyeres", per m2 o fracció
de superfície ocupada al dia:
Carrers de categoria especial
Carrers de 1a categoria
Carrers de 2a i 3a categoria
Tarifa mínima per cada aprofitament autoritzat

0,316022
0,212971
0,164881
15,70

5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.2
5.3
5.3.1
5.3.2

Parades, instal·lacions desmuntables o camions-tenda de
venda ambulant, situats en solars o en espais oberts del
domini públic degudament delimitats, regulats pel RDL
1/1993, de 9 de març, amb dret a instal·lació en les dates
variables autoritzades, per any:
Carrers de categoria especial
Parades fins a 2 m2 de superfície
Parades de més de 2 m2 de superfície, per m2 o fracció
Carrers de 1a categoria
Parades fins a 2 m2 de superfície
Parades de més de 2 m2 de superfície, per m2 o fracció
Carrers de 2a i 3a categoria
Parades fins a 2 m2 de superfície
Parades de més de 2 m2 de superfície, per m2 o fracció

6

Rodatge i filmacions cinematogràfic, per dia

176,00

7

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

176,00

8
8.a)
8.b)

Exhibició, distribució o difusió, per qualsevol mitjà de publicitat
de tot tipus, en vehicles de motor i en carruatges, per dia:
Activitats de caràcter lucratiu
Activitats d'entitats benèfiques, esportives, socials i culturals
sense ànim de lucre

9

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

10

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

55,90
28,00
41,90
21,00
28,00
14,00

52,40
5,24

3,37

ARTICLE 11
2.

La quantia del dipòsit previ es determinarà d’acord amb els costos unitaris de
reposició següents:

Costos unitaris de reposició en correctes condicions del deteriorament
del domini públic motivat per la realització d'espectacles ambulants, com
són els circs, teatres i similars (incloent la retirada dels cartells
publicitaris col·locats a les parets de les edificacions del terme
municipal), per hora de treball d'un empleat de neteja

24,50 €

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

640,00 €

Apartats 1, 3, 4 i 5 sense modificació
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB
MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES,
CONTENIDORS, GRUES, PUNTALS, CAVALLETS, BASTIDES I ALTRES
INSTAL·LACIONS SEMBLANTS
ARTICLE 5
1.

La tarifa a aplicar serà la següent:

EPÍGRAF

CONCEPTE

1
1.1
1.1.1

Ocupació del domini públic
Amb tanques, bastides o instal·lacions semblants
Ocupació del domini públic amb tanques, bastides o
instal·lacions semblants, per m2 o fracció al mes
Aquesta tarifa s'aplicarà en aquells casos en què l'ocupació
romangui per un període superior a 18 dies.
Ocupació del domini públic amb tanques, bastides o
instal·lacions semblants, per m2 o fracció al dia
Amb runes, terres, sorra, llenya, materials d’obra, palets,
eines o qualsevol element d’obra, es trobin encerclats o
dispersos al domini públic, per m2 de superfície ocupada o
fracció i dia
Amb puntals, cavallets o altres elements que es facin servir de
suport per calçar edificis
Ocupació del domini públic amb puntals, cavallets o altres
elements que es facin servir de suport per calçar edificis, per
cada element i mes.
Aquesta tarifa s'aplicarà en aquells casos en què l'ocupació
romangui per un període superior a 18 dies.
Ocupació del domini públic amb puntals, cavallets o altres
elements que es facin servir de suport per calçar edificis, per
cada element i dia
Amb grues d’obres o instal·lacions semblants
Ocupació del domini públic amb grues d’obres o instal·lacions
semblants, per m2 o fracció al mes
Aquesta tarifa s'aplicarà en aquells casos en què l'ocupació
romangui per un període superior a 18 dies.
Ocupació del domini públic amb grues d’obres o instal·lacions
semblants, per m2 o fracció al dia

1.1.2
1.2

1.3
1.3.1

1.3.2
1.4
1.4.1

1.4.2

1.5

TARIFA (€)

4,087674
0,227093

0,322891

13,637030

0,757613

5,461682
0,303427

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
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1.5.1

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
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.7

2

2.

Ocupació del domini públic amb contenidors i altres elements
auxiliars o complementaris del transport, dipòsit de materials o
recollida de runes de qualsevol mena, procedents
d’enderrocament d’obres, construccions, o instal·lacions de tot
tipus, per mes
Aquesta tarifa s'aplicarà en aquells casos en què l'ocupació
romangui per un període superior a 10 dies.
Carrers de primera categoria
Carrers de segona categoria
Carrers de tercera categoria
Ocupació del domini públic amb contenidors i altres elements
auxiliars o complementaris del transport, dipòsit de materials o
recollida de runes de qualsevol mena, procedents
d’enderrocament d’obres, construccions, o instal·lacions de tot
tipus, per dia
Carrers de primera categoria
Carrers de segona categoria
Carrers de tercera categoria
Ocupació del domini públic amb contenidors no metàl·lics d’un
metre cúbic de capacitat, per dia
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
Carrers de segona categoria
Carrers de tercera categoria
Ocupació del domini públic amb qualsevol altre material no
inclòs a la resta d’epígrafs, per m2 de superfície ocupada o
fracció i dia
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

72,00
58,00
49,00

7,20
5,80
4,90
1,45

10,751613
8,965403
7,144842
0,226710

16,40

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

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVAT DE LES
RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER LES ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES
EN ELS EDIFICIS I SOLARS A TRAVES DE LES VORERES I LES RESERVES PER
APARCAMENT EXCLUSIU, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE
TOTA MENA.
ARTICLE 5
La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF

CONCEPTE

TARIFA (€)
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1
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
2

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

Guals i reserves d'espai a la via pública per entrada i sortida
de vehicles dels edificis i terrenys.
Guals d’ús permanent, per cada metre lineal o fracció de
reserva i any:
Carrers de 1a. categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria
Guals d’ús horari, de 8 a 20 hores, per cada metre lineal o
fracció i any:
Carrers de 1a. categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria
Guals d’ús horari, de 8 a 13 hores i de 16 a 20 hores, per
cada metre lineal o fracció i any:
Carrers de 1a. categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria
Coeficient corrector a aplicar a les tarifes dels epígrafs
anteriors, en funció del nombre de places d'aparcament dels
locals i immobles que gaudeixen de la reserva:
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
Per cada metre lineal o fracció de calçada afectada per
reserves d’espai en la via pública per càrrega o descàrrega
de mercaderies; com a principi o final de línia de serveis
regulars interurbans de transport col·lectiu de viatgers,
serveis discrecionals d’excursions i d’agències de turisme o
similars, i els aparcaments concedits a hotels i entitats, per
any:
Reserves permanents durant tot el dia o fracció superior a
vuit hores:
Carrers de 1a. Categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria
Reserves permanents entre quatre i vuit hores:
Carrers de 1a. categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria
Reserves permanents fins a quatre hores diàries com a
màxim:
Carrers de 1a. categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria

41,90
35,60
29,40

26,10
22,20
18,40

19,60
16,70
13,80

1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,50
5,30

184,10
153,20
122,40
107,90
92,60
76,00

58,30
49,60
41,00

La reserva d'aparcament per càrrega i descàrrega davant
d'obres de construcció, reforma o enderrocament d'immobles,
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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

6

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

2,816716
2,301464
1,992312

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

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

17,60

ARTICLE 9
Es modifica l'apartat 1
Una vegada la utilització o aprofitament s’hagi iniciat, hom l’entendrà prorrogada
mentre l’Administració Municipal no n’acordi la caducitat de la concessió o bé
l’interessat presenti la declaració de baixa i cessament de l’aprofitament o utilització,
llevat dels casos que aquests hagin estat concedits per un període o termini
determinats.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB TAULES,
CADIRES, EMPOSTISSATS I TRIBUNES
ARTICLE 5
La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1
1.a)
1.b)

Aprofitaments ocasionats per dies o actes determinats, per dia:
Per cada taula
Per cada cadira

1,477060
0,274802

2

Aprofitaments temporals autoritzats per períodes mensuals, per
mes:
Per cada taula
Per cada cadira

7,179192
1,957961

2.a)
2.b)

TARIFA (€)
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3

Aprofitaments autoritzats per anys naturals, o per la temporada
anual en què en sigui susceptible la utilització o aprofitament:
Per taula amb quatre cadires
25,247397
Per cada cadira
8,793651

3.a)
3.b)
4

5

6

Taulats, empostissats i tribunes, per m2 de superfície ocupada i
dia

0,480903

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

16,50

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)

6.a)
6.b)
6.c)

1,50
1,30
1,25

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

CONCEPTE

1

Per metre lineal de cata, rasa, fossa o excavació, quan
l'amplada no passi d'un metre.
Carrers de 1a. categoria
Carrers de 2a. categoria
Carrers de 3a. categoria

1.1
1.2
1.3
2

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

3

Tarifa mínima per cada obertura o excavació

TARIFA (€)

44,50
22,10
11,20

111,30

ARTICLE 9
2.

La quantia del dipòsit previ es determinarà d'acord amb els costos unitaris de
reposició següents:

Costos unitaris de reconstrucció o reparació del paviment de les calçades i voreres,
per m2 de superfície:
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EPÍGRAF

CONCEPTE

TARIFA (€)

1
2
3

Sòl estabilitzat primari
Paviments continus
Paviments llosetes

80,50
183,00
174,20

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

CONCEPTE

1

Veles, paravents, tendals, parasols, marquesines i altres
instal·lacions semblants que no tinguin la consideració de
construccions de naturalesa urbana als efectes de l'Impost
sobre Béns Immobles.
Per m2 o fracció de sòl o volada del domini públic objecte 2,610615
d'aprofitament i any
Tarifa mínima, per cada element i any
10,40

1.1
1.2

TARIFA (€)

2

Per m2 de superfície d'exposició o exhibició d'aparador, 18,961311
portada o vitrina, situats al sòl o volada del domini públic
municipal, calculada multiplicant la base o el perímetre
poligonal per la seva alçada, a l'any

3

Cartelleres, columnes i altres instal·lacions situades al sòl o 20,197918
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

4

Cartells situats en els pals o bàculs de l'enllumenat públic o en 0,487772
altres instal·lacions similars, per cada cartell i dia:

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.
Per metre quadrat o fracció de sòl o volada del domini públic 10,40
objecte d'aprofitament i any
Tarifa mínima per cada element i any
26,30

5.1
5.2
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6

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

4,259425

S'eliminen els epígrafs 4.1, 4.2, 6.1 i 6.2
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 5
La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1

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

0,412202

2

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

0,487772

3

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

TARIFA (€)

4,087674

4

Aparells de subministrament de gasolina, per unitat i any

171,00

5

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

171,00

6

Caixes de ventilació de cambres subterrànies, per unitat a
l'any

7

Cambres i corredors subterranis. per m3. a l'any

8

Instal·lacions elèctriques, de gas, telecomunicacions i altres
similars, situades en sòl o en la volada del domini públic
municipal:

8.a
8.b
8.c

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

81,60

4,190725

54,20
27,50
10,90
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL, DERIVATS DE
L’EXTRACCIÓ DE SORRA I ALTRES MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ
ARTICLE 5
La tarifa a aplicar serà la següent:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1
2
3
4

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

TARIFA (€)

0,480903
0,590824
0,480903
36,80

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

CONCEPTE

1

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

2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.1.4
2.1.1.5
2.1.1.6
2.1.2.
2.1.2.1
2.1.2.2.
2.1.2.3
2.1.2.4
2.1.2.5
2.1.2.6
2.1.3.
2.1.3.1

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
Dobles, filera 1ª, núm. 501, 502, 717 i 718
Filera 1a, núm. 725, 726, 995 i 996
Filera 2a, núm. 727, 728, 997 i 998
Filera 3a, núm. 503, 504, 719, 720, 729, 730, 999 i 1000
Filera 4a, núm. 505, 506, 721, 722, 731, 732, 1001 i
1002
Filera 5a, núm. 507, 508, 723, 724, 733, 734, 1003 i
1004
Nínxols de columna
Dobles, filera 1ª, núm.525, 526, 533, 534, 685, 686,
693 i 694
Filera 1a, núm.755, 756, 765, 766, 955, 956, 965 i 966
Filera 2a, núm. 757, 758, 767, 768, 957, 958, 967 i 968
Filera 3a, núm.527, 528, 535, 536, 687, 688, 695, 696,
759, 760, 769, 770, 959, 960, 969 i 970
Filera 4a, núm.529, 530, 537, 538, 689, 690, 697, 698,
761, 762, 771, 772, 961, 962, 971 i 972
Filera 5a, núm.531, 532, 539, 540, 691, 692, 699, 700,
763, 764, 773, 774, 963, 964, 973 i 974
Nínxols normals
Nínxols de primera filera dobles

TARIFA (€)

10,334873

285,00
144,00
140,00
123,00
71,60
43,10

257,00
131,00
129,00
112,00
64,80
39,30
239,00
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2.1.3.2.
2.1.3.3
2.1.3.4
2.1.3.5
2.1.3.6

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

119,00
117,00
102,50
59,30
35,60

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

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

169,00
152,00
126,00
109,20
83,80

2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

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

2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5

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

103,60
115,00
85,90
74,90
57,30

2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5

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

104,70
93,70
77,20
67,60
52,10

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

67,60
98,10
84,90
51,00
29,40
16,90

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
25,40
Nínxols de segona filera
24,80
Nínxols de tercera filera
24,00
Nínxols de quarta filera
23,30
Nínxols de cinquena filera
22,30
Nínxols de sisena filera
21,70

2.8
2.8.1
2.8.2
2.8.3

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

66,80
60,30
50,20

131,00
118,00
98,10
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2.8.4
2.8.5

Nínxols de quarta filera
Nínxols de cinquena filera

84,90
65,70

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

111,50
100,30
83,70
72,40
55,80

2.10

Altres nínxols

2.11
2.11.1

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

27,90

concessió a 5
102,80

3

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

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6

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

3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.1.4

Secció Verge de l'Alba
Nínxols de cantonada:
Dobles, filera 1ª, núm.501, 502, 717 i 718
Filera 1a simples, núm.725, 726, 995 i 996
Filera 2a simples, núm.727, 728, 997 i 998
Filera 3a simples, núm. 503, 504, 719, 720, 729, 730,
999 i 1000
Filera 4a simples,
núm. 505, 506, 721, 722, 731,
732, 1001 i 1002
Filera 5a simples, núm.507, 508, 723, 724, 733, 734,
1003 i 1004
Nínxols de columna:
Dobles,
filera 1a,
núm.525, 526, 533, 534, 685,
686, 693 i 694
Filera 1a simples, núm. 755, 756, 765, 766, 955, 956,
965 i 966
Filera 2a simples, núm. 757, 758, 767, 768, 957, 958,
967, 968
Filera 3a simples, núm. 527, 528, 535, 536, 687, 688,
695, 696, 759, 760, 769, 770, 959, 960, 969 i 970
Filera 4a simples, núm. 529, 530, 537, 538, 689, 690,
697, 698, 761, 762, 771, 772, 961, 962, 971 i 972
Filera 5a simples, núm. 531, 532, 539, 540, 691, 692,
699, 700, 763, 764, 773, 774, 963, 964, 973 i 974
Nínxols normals:
Dobles, filera 1a

3.2.1.5
3.2.1.6
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4
3.2.2.5
3.2.2.6
3.2.3
3.2.3.1

concessió

841,00
1.213,00
1.054,00
634,00
370,00
212,00

3.548,00
1.792,00
1.757,00
1.530,00
896,00
533,00

3.238,00
1.620,00
1.598,00
1.384,00
806,00
490,00
2.964,00
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3.2.3.2
3.2.3.3
3.2.3.4
3.2.3.5
3.2.3.6

Filera 1a simples
Filera 2a simples
Filera 3a simples
Filera 4a simples
Filera 5a simples

1.481,00
1.461,00
1.261,00
738,00
440,00

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)

2.101,00
1.877,00
1.567,00
1.359,00
1.047,00

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

1.295,00
1.164,00
971,00
841,00
651,00

3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3

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

3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5

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

3.7

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

3.8
3.8.1
3.8.2
3.8.3
3.8.4
3.8.5

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

1.951,00
1.477,00
1.231,00
1.067,00
820,00

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

1.670,00
1.503,00
1.252,00
1.086,00
836,00

3.10
3.10.1
3.10.2

Altres nínxols
Secció Sant Fruitós “B”,
Secció Sant Fruitós “C”,

845,00
759,00
632,00

1.293,00
1.440,00
1.079,00
937,00
722,00
Sant Lluís,

(entre els núm. 341 i 560)
(entre els núm. 261 i 430)

Sant

357,00

390,00
426,00
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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
3.10.7.1
3.10.7.2
3.10.8
3.10.8.1
3.10.8.1.1
3.10.8.1.2
3.10.8.2
3.10.8.2.1
3.10.8.2.2
3.10.8.3
3.10.8.3.1
3.10.8.3.2
3.10.8.4
3.10.8.4.1
3.10.8.4.2
3.10.9
3.10.9.1
3.10.9.2
3.10.9.3

3.11

Secció Sant Fruitós “D”
Secció Sant Fruitós “D”, (entre els núm. 1 i 260)
Secció Sant Fruitós “D”, (entre els núm. 261 i 430)
Secció Sant Fruitós “E”
Secció Sant Fruitós “E” (entre els núm. 1 i 260)
Secció Sant Fruitós “E” (entre els núm. 261 i 430)
Secció Sant Fruitós “F”
Secció Sant Fruitós “F” (entre els núm. 1 i 260)
Secció Sant Fruitós “F” (entre els núm. 261 i 430)
Secció Sant Fruitós “G (entre els núm. 1 i 170)
Secció Sant Antoni
Secció Sant Antoni (entre els núm. 1 i 255)
Secció Sant Antoni (entre els núm. 256 i 265)
Seccions Sant Enric, Sant Miquel, Sant Joaquim, Sant
Ferran
Seccions S. Enric,
S. Miquel, S. Joaquim, S. Ferran,
nínxols unitaris
Seccions 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
Secció Santa Rosa (entre els núm. 329-1015)
Secció Santa Rosa (entre els núm. 329-1015),
nínxols
unitaris
Secció Santa Rosa (entre els núm. 329-1015),
nínxols
dobles
Seccions Verge de Montserrat (entre els núm. 1-95), Sant
Jordi, Santa Eulàlia
Seccs. V. de Montserrat (entre els núm. 1-95), S. Jordi, S.
Eulàlia, nínxols unitaris
Seccs. V. de Montserrat (entre els núm. 1-95), S. Jordi, S.
Eulàlia, nínxols dobles
Seccions Verge de l’Alba (entre els núm. 1-488),
Santa
Teresa, Verge de la Mercè
Sec. V. de l’Alba (entre els núm. 1-488), S.Teresa, V. de
la Mercè, nínxols unitaris
Sec. V. de l’Alba (entre els núm. 1-488), S.Teresa, V. de
la Mercè, nínxols dobles
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))
Secció Santa Agnès (núm. de nínxol parell de l’interval 662690 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))

506,00
471,00
563,00
506,00
563,00
506,00
666,00
609,00
735,00

609,00
1.219,00

609,00
1.219,00
666,00
1.333,00

666,00
1.333,00

735,00
1.471,00

666,00
666,00
357,00

Sepultures Cementiri Islàmic
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3.11.1

Sepultures Cementiri Islàmic per un difunt, concessió a 50
anys

1.285,00

Es desglossa l'apartat 3.10
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL D’EQUIPAMENTS I BÉNS ESPORTIUS I CULTURALS
MUNICIPALS
ARTICLE 5
1.

La tarifa a aplicar serà la següent:

EPÍGRAF

CONCEPTE

TARIFA (€)

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Sala Ciutat, per acte o sessió:
Tarifa normal
Tarifa especial per iniciatives culturals excepcionals
Tarifa reduïda reduïda per entitats sense finalitat lucrativa
Tarifa especial,
per entitats amb conveni per fer la
programació estable municipal

420,00
210,00
105,00
GRATUÏT

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Teatre Conservatori, per acte o sessió:
Tarifa normal
Tarifa especial per iniciatives culturals excepcionals
Tarifa reduïda reduïda per entitats sense finalitat lucrativa
Tarifa especial,
per entitats amb conveni per fer la
programació estable municipal

825,00
415,00
210,00
GRATUÏT

4
4.1

Zona esportiva del Pujolet
Tarifa normal del pavelló cobert, per hora (usos esporàdics i
no programats)
Tota la pista (3 / 3)
Amb llum
Sense llum
Utilització d'1/3 de la pista
Amb llum
Sense llum
Tarifa reduïda del pavelló cobert, per hora (usos regulars de
tota la temporada esportiva i/o d'entitats amb conveni amb
l'Ajuntament de Manresa)
Tota la pista:
Amb llum
Sense llum
Utilització d'1/3 de la pista
Amb llum
Sense llum
Tarifa especial del pavelló cobert (usos escolars, usos
esportius regulars no lucratius d'entitats esportives inscrites
en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes, i cossos de
seguretat)
Utilització de tot el pavelló cobert per sessió diària (més de 10
hores)

4.1.1
4.1.1.a)
4.1.1.b)
4.1.2
4.1.2.a)
4.1.2.b)
4.2
4.2.1
4.2.1.a)
4.2.1.b)
4.2.2
4.2.2.a)
4.2.2.b)
4.3

4.4

22,00
16,50
14,00
7,50

15,00
10,00
7,50
4,50
GRATUÏT
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4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4

Activitats amb caràcter lucratiu
Activitats sense ànim de lucre
Activitats amb conveni amb l'Ajuntament de Manresa
Pista poliesportiva a l'aire lliure, per hora
Amb llum i utilització dels vestidors del pavelló cobert
Sense llum i amb utilització dels vestidors del pavelló cobert
Sense llum i sense utilització dels vestidors del pavelló cobert
Per a usos escolars, usos esportius regulars no lucratius
d'entitats esportives inscrites en el Registre
Municipal
d'Entitats Ciutadanes, i cossos de seguretat

5
5.1
5.2

Pavelló Vell del Congost:
Tarifa normal, per hora (usos esporàdics i no programats)
Tarifa reduïda, per hora (per a usos regulars de tota la
temporada esportiva i/o d'entitats amb conveni amb
l'Ajuntament de Manresa)
Tarifa especial, per hora (usos escolars, usos esportius
regulars no lucratius d'entitats esportives inscrites en el
Registre
Municipal d'Entitats Ciutadanes, i cossos de
seguretat)
Utilització de tot el pavelló per sessió diària (més de 10 hores)
Activitats amb caràcter lucratiu
Activitats sense ànim de lucre
Activitats amb conveni amb l'Ajuntament de Manresa
Utilització de tot el Pavelló, per concert o espectacle
Tarifa normal
Tarifa especial, per entitats amb conveni amb l’Ajuntament
Tarifa especial, per entitats amb conveni per fer la
programació estable municipal

5.3

5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.2
6.2.1.
6.2.2
6.3
6.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.5
6.5.1
6.5.2
6.5.3

Nou Pavelló del Congost:
Tarifa normal, per hora (usos esporàdics i no programats)
Amb llum
Sense llum
Tarifa reduïda, per hora (per a usos regulars de tota la
temporada esportiva i/o d'entitats amb conveni amb
l'Ajuntament de Manresa):
Amb llum
Sense llum
Tarifa especial (usos escolars, usos esportius regulars no
lucratius d'entitats esportives inscrites en el Registre
Municipal d'Entitats Ciutadanes, i cossos de seguretat)
Utilització de tot el pavelló, per sessió diària (més de 10
hores)
Activitats amb caràcter lucratiu
Activitats sense ànim de lucre
Activitats escolars i d'entitats amb conveni amb l'Ajuntament
de Manresa
Utilització de tot el Pavelló, per concert o espectacle
Tarifa normal
Tarifa especial, per entitats inscrites al Registre Municipal
Tarifa especial, per entitats amb conveni per fer la
programació estable municipal

1.000,00
220,00
GRATUÏT
10,00
5,00
GRATUÏT
GRATUÏT

18,00
11,00
GRATUÏT

1.000,00
180,00
GRATUÏT
1.320,00
600,00
GRATUÏT

48,00
37,00

25,00
18,00
GRATUÏT

2.100,00
400,00
GRATUÏT

4.300,00
840,00
GRATUÏT
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7
7.1
7.2
7.3

Utilització d'entarimats, per m2 o fracció de tauler i dia:
Tarifa normal
Tarifa reduïda, per a entitats sense ànim de lucre
Tarifa especial, per a entitats amb conveni amb l’Ajuntament

8

Camps de futbol i pista poliesportiva del Congost (futbol 11, futbol 7 i
futbol 5)

8.1
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.2

Camp de futbol de terra, per hora:
Tarifa normal, per hora (per a usos puntuals i no programats)
Amb llum
Sense llum i amb utilització dels vestidors
Sense llum i sense utilització dels vestidors
Tarifa reduïda, (per a usos regulars de tota la temporada
esportiva i/o d'entitats amb conveni amb l'Ajuntament de
Manresa)
Amb llum
Sense llum i amb utilització dels vestidors
Sense llum i sense utilització dels vestidors
Tarifa especial (usos escolars, usos esportius regulars no
lucratius d'entitats esportives inscrites en el Registre
Municipal d'Entitats Ciutadanes, i cossos de seguretat)
Utilització de tot el Pavelló, per concert o espectacle
Tarifa normal
Tarifa especial, per entitats inscrites al Registre Municipal
Tarifa especial, per entitats amb conveni per fer la
programació estable municipal

8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.3

8.4
8.4.1
8.4.2
8.4.3
9

9.1

9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
11
11.1

7,62
0,76
GRATUÏT

10,50
4,00
GRATUÏT

7,00
4,00
GRATUÏT
GRATUÏT

4.300,00
840,00
GRATUÏT

Utilització de les diferents instal·lacions dels centres cívics
municipals, per a activitats i/o iniciatives que suposin pagament
d'entrada i/o inscripció
En horari habitual de funcionament: de dilluns a dissabte, de 9 GRATUÏT
a 14 hores i de 16 a 21 hores, per sessió (cada 2 hores o
fracció)
Tarifa reduïda: per a entitats amb conveni amb l'Ajuntament GRATUÏT
de Manresa, per sessió (cada dues hores o fracció)
Tarifa normal per a entitats sense ànim de lucre, per sessió GRATUÏT
(cada dues hores o fracció)
Tarifa normal per empreses, per sessió (cada dues hores o 28,00
fracció)
En horari extraordinari: fora de l'horari habitual, diumenges i
festius
Tarifa reduïda: per a entitats amb conveni amb l'Ajuntament GRATUÏT
de Manresa, per sessió (cada dues hores o fracció)
Tarifa normal per a entitats sense ànim de lucre, per sessió 42,00
(cada dues hores o fracció)
Tarifa normal per empreses, per sessió (cada dues hores o 84,00
fracció)
Auditori Miquel Blanch del Conservatori de Música, per
acte o sessió
Tarifa normal
240,00
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11.2
11.3
11.4
11.5

Tarifa especial
Tarifa reduïda
Centres d'ensenyament públic i concertat
Utilització de la cabina de gravació, per hora o fracció

160,00
79,90
GRATUÏT
26,70

12
12.1
12.2

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

26,70
GRATUÏT

Es simplifiquen els epígrafs 4, 5, 6, 7 i 8
Apartats 2 i 3 sense modificació.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28
REGULADORA DE LA TAXA PER LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I
IMPRESOS
ARTICLE 5
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1
1.1

Cartografia impresa
Sèrie de cartografia cadastral
Illes
Referències d'illa
Parcel·les
Referències de parcel·la
Subparcel·les
Referències de subparcel·la
Noms de carrer
Números de policia
Límit del terme municipal
Vies de comunicació
Texts de Vies de comunicació
Hidrografia
Texts d'hidrografia
Edificacions de rústica
Texts de paratges

1.1.1
1.1.2
1.2

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

TARIFA (€)

6,90
10,25
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1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.5
1.5.1
1.5.2
2
2.1
2.2
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

Texts de Vies de comunicació
Hidrografia
Texts d'hidrografia
Edificacions de rústica
Zones arbrades i marges
Texts de paratges
Corbes de nivell
Cotes altimètriques
Línies elèctriques
Voreres i altres elements d'urbanització (opcional)
Preus d'ambdues sèries:
Format A1 (Escales 1:500, 1:2000 i 1:5000)
Format A0 (Escala 1:10000)
Còpies de plànols existents (inclou Pla General)
Format A4
Format A3
Format A2
Format A1
Format A0
Plotejat de cartografia temàtica existent, ortofotos amb
toponímia i aixecaments taquimètrics existents
Format A4
Format A3
Format A2
Format A1
Format A0
Fitxes i cèdules
Fitxa urbanística
Cèdula cadastral
Cartografia en format digital
Ortofotos georeferenciades 1:2000 (format JPG o TIFF)
Cartografia en format DWG o DXF. (Els preus per full són
segons la divisió de fulls 1:500 de l'Ajuntament)
Per full
Illes i referències d'illa
Parcel·les i referències de parcel·la
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

6,90
10,25
0,18
0,27
4,95
4,95
6,90

6,90
10,25
13,80
20,70
33,30
6,90
3,30

49,90

0,83
3,30
4,95
0,56
0,83
0,28
0,28
0,28
1,15
0,56
0,56
0,56
0,56
0,28
0,56
62,90
252,00
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2.2.2.3
2.2.2.4
2.2.2.5
2.2.2.6
2.2.2.7
2.2.2.8
2.2.2.9
2.2.2.10
2.2.2.11
2.2.2.12
2.2.2.13
2.2.2.14
2.2.2.15
2.3

2.5.2

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

3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

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

4

Ordenances municipals de qualsevol tipus, per cada exemplar
en paper

5,60

5

Dossiers pedagògics

3,65

6

Diapositives del Museu Comarcal

5,20

7

Catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni HistòricoArquitectònic i Ambiental de Manresa

2.3.1
2.3.1.1
2.3.1.2
2.3.2
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.5
2.5.1

378,00
41,60
62,90
21,00
21,00
21,00
83,80
41,60
41,60
41,60
41,60
21,00
41,60

81,20
249,80
6,90

33,30
6,90
994,00
83,80
335,00
502,00
0,83
2,15

111,00
33,30
66,70
22,00
14,70
11,10
7,35
11,10

60,70
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8

Altres reproduccions de plànols, per m2 de reproducció

9
9.1
9.1.1
9.1.2
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3

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)

10

Venda impresos alta IVTM

4,15

3,70
0,034350
0,068701
0,83
2,15
0,22

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29
REGULADORA DE LA TAXA PER LA COL·LOCACIÓ DE PLAQUES DE
NUMERACIÓ DE FINQUES
ARTICLE 5
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:
Per cada placa col·locada

22,00 €

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30
REGULADORA DE LA TAXA PER VIGILÀNCIA ESPECIAL
ARTICLE 5
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:
Per cada hora:
a) Un policia local
b) Un cotxe patrulla (amb un
agent)

17,60 €
21,60 €

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 31
REGULADORA DE LA TAXA PER L'ENSENYAMENT A L'ESCOLA D'ART DE
MANRESA
ARTICLE 4
Es modifica l'apartat 2, que quedarà redactat de la forma següent:
Els alumnes inscrits als tallers (epígraf 2 de l'article 5) que tinguin ingressos inferiors al
salari mínim interprofessional tindran una reducció del 20% de la tarifa corresponent.
ARTICLE 5
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:
Curs 2004/2005: S'aplicarà la tarifa corresponent a l'exercici 2004.
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Curs 2005/2006: S’aplicarà la tarifa següent:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Ensenyament reglat
Cicle formatiu de Serigrafia
Cicle Formatiu d'Art final en Disseny Gràfic
Cicle formatiu d'il·lustració (Curs 2005 / 2007)
Cicle formatiu de Gràfica Publicitària (curs 2005 / 2007)
Obra final de cicle
Repetició del mòdul
Segons el nombre de crèdits de cada mòdul que repeteixi
l'alumne, per cada crèdit
Curs pont accés a cicles superiors
Mòdul teòric, per hora de classe setmanal
Mòdul de tècniques d'expressió, per hora de classe setmanal
Mòdul de dibuix tècnic, per hora de classe setmanal
Mòdul de disseny per ordinador, per hora de classe setmanal
Mòdul general, per hora de classe setmanal
Repetició d'un curs complet de Cicle formatiu de grau mitjà
S'aplicarà la tarifa que correspongui al cicle sencer o als
mòduls als quals s'inscrigui l'alumne
Repetició d'un curs complet de Cicle formatiu de grau superior
S'aplicarà la tarifa que correspongui al cicle sencer o als
mòduls als quals s'inscrigui l'alumne

1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5
1.8

1.9

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3

Tallers (Curs 2005 / 2006)
Ceràmica
Torn
Pintura
Gravat
Tallers de creació
Tallers d'expressió
1 setmana o 5 dies hàbils
2 setmanes o 10 dies hàbils
3 setmanes o 15 dies hàbils

TARIFA (€)

447,30
447,30
785,10
785,10
98,10
6,00
295,40
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
58,00
102,00
138,00

ARTICLE 10
Es modifica l'apartat 2, que passarà a tenir la redacció següent:
2.

La quantia corresponent als epígrafs 1.1 i 1.2 de l'article 5 podrà fraccionar-se en
3 pagaments durant el curs escolar; la corresponent als epígrafs 1.3 i 1.4 en 6
pagaments durant dos cursos escolars i la corresponent a l'epígraf 1.7 en 2
pagaments durant el curs escolar.

Apartat 1 sense modificació.
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ANNEX A LES ORDENANCES REGULADORES DE LA TAXA PER
L'ENSENYAMENT A L'ESCOLA D'ART DE MANRESA I DE LA TAXA PER
ENSENYAMENTS AL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA
CONDICIONS PER OPTAR A L'EXEMPCIÓ O BONIFICACIÓ DEL 50% DE LA
QUOTA TRIBUTÀRIA DE LA TAXA PER TENIR RECURSOS INSUFICIENTS O
REDUÏTS
1.

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

2.

DE CARÀCTER ECONÒMIC
Poden tenir dret a la bonificació les famílies que no superin els llindars màxims de
renda anual següents:
— Renda per càpita fins a 4.769,10 €: Exempció de la taxa.
— Renda per càpita entre 4.769,10 i 6.507,40 €: Bonificació del 50% de la taxa.
Per renda per càpita s'entén la suma dels ingressos obtinguts pels diferents
membres de la unitat familiar de la qual forma part l'alumne en l'any anterior al
curs per al qual es demana la bonificació, dividida pel nombre de membres de la
unitat familiar.
S'entén per unitat familiar totes les persones que convisquin en la mateixa adreça i
tinguin un lligam de consanguinitat o afinitat amb l'alumne fins a segon grau.
El total d'ingressos obtinguts s'ha de calcular sumant les bases liquidables
regulars d'acord amb les declaracions de l'IRPF de l'any anterior que hagin fet els
membres de la unitat familiar. En el supòsit que l'interessat o algun membre de la
unitat familiar no estigui obligat a presentar la declaració de l'IRPF, haurà de
presentar un certificat de pensió o vida laboral.

3.

ELS ALUMNES QUE REUNEIXIN LES CONDICIONS ESTABLERTES EN ELS
PUNTS 1 I 2 HAN D'INDICAR-HO EN EL MOMENT DE LA MATRICULACIÓ, I
HAN D'ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
— Fotocòpia del DNI/NIF de qui fa la sol·licitud si és major d'edat, o de la persona
que la tramita, si la persona beneficiària és menor d'edat.
— Fotocòpia de la declaració o declaracions de renda dels components de la
unitat familiar o bé justificant d'ingressos (nòmines, pensions, ...) en el supòsit
que no s'hagi de fer declaració de renda.
— Certificat de vida laboral de tots els membres de la unitat familiar majors de 16
anys.
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— En cas de no treballar, certificat de l'OTG (oficina de Treball de la Generalitat)
conforme no es rep cap tipus de prestació de tots els membres de la unitat
familiar majors de 16 anys que estiguin en aquesta situació.
— Certificat de convivència
— Notes acadèmiques si és un/a alumne que el curs anterior ja estava
matriculat/da al centre.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 32
REGULADORA DE LA TAXA PER ENSENYAMENTS AL CONSERVATORI
MUNICIPAL DE MÚSICA
ARTICLE 5
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents, per al
curs 2005 / 2006:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1

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

2

INICIACIÓ I FORMACIÓ MUSICAL BÀSICA
Matèries o assignatures
Sensibilització I-II
Iniciació
Iniciació amb instrument
F.M. Bàsica I-II-III-IV
Només llenguatge musical elemental
Només instrument
Conjunt vocal o instrumental
Formació musical bàsica més conjunt vocal o instrumental

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10

FORMACIÓ MUSICAL AVANÇADA
Matèries o assignatures
F.M.A. I-II-III-IV
Àrea de llenguatge musical
Instrument / Cant
Música de cambra
Orquestra / Conjunt instrumental
Llengües estrangeres aplicades al cant
Cant coral
Aproximació a les obres musicals
Àrea de llenguatge musical més instrument/cant
Àrea de llenguatge musical més instrument/ cant més música
de cambra
Àrea de llenguatge musical més instrument/cant més conjunt
instrumental o cant coral

TARIFA (€)

148,20

55,30
66,00
151,70
276,50
148,50
231,00
53,90
297,40

149,40
267,60
149,40
53,80
49,00
49,00
49,00
354,50
481,40
396,10

Els alumnes que cursin alguns dels blocs 3.1.8, 3.1.9 o 3.1.10 i, a més a més, alguna
altra assignatura, tindran una reducció del 15% sobre el preu d'aquesta.
3.2
F.M.A. V i VI
3.2.1
Harmonia, contrapunt, anàlisi i forma
149,40
147

3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.8.1
3.2.8.2
3.2.8.3
3.2.8.5
3.2.8.7
3.2.8.8
3.2.8.9
3.2.8.10
3.2.9
3.2.10

Història de la música
149,40
Instrument / Cant
267,70
Música de cambra
149,40
Orquestra / Conjunt instrumental
53,80
Llengües estrangeres aplicades al cant
49,00
Cant coral
49,00
Optatives
Acompanyament
178,40
Acústica, informàtica i tecnologia musical
49,00
Ampliació d'harmonia i contrapunt
49,00
Estètica musical
49,00
Aproximació a les obres musicals
49,00
Iniciació al jazz
149,40
Música contemporània
49,00
Harmonia moderna
149,40
Harmonia, contrapunt, anàlisi i forma més instrument/cant
354,50
Harmonia, contrapunt, anàlisi i forma més instrument/cant més
música de cambra
481,40
3.2.11
Harmonia, contrapunt, anàlisi i forma més instrument/cant més
conjunt instrumental o cant coral
396,10
Els alumnes que cursin alguns dels blocs 3.2.9, 3.2.10 o 3.2.11 i, a més a més, alguna
altra assignatura, tindran una reducció del 15% sobre el preu d'aquesta.
4
4.1
4.2
4.3

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

5
5.1
5.3

ALTRES
Trasllat expedient acadèmic
Prova d'accés a l'ensenyament de grau mitjà

6

INSCRIPCIONS DELS PARTICIPANTS AL PREMI DE
MÚSICA CIUTAT DE MANRESA 2006
Piano
Categoria A
Categoria B
Música de cambra
Categoria A
Per cada grup inscrit
Per cada component del grup
Categoria B
Per cada grup inscrit
Per cada component del grup

6.1
6.1.1
6.1.2
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.2

303,40
453,90
605,60

6,95
72,60

38,30
26,40

38,30
7,70
26,40
7,70

ARTICLE 10
El pagament es pot fer sol·licitant la domiciliació bancària al Conservatori Municipal de
Música, i es realitzarà en 9 mensualitats, d’octubre a juny, entre els dies 1 i 5 de cada
mes. Per altra banda, l’Ajuntament pot establir sistemes de pagament telemàtics els
quals podran utilitzar els usuaris del servei per fer efectiva la taxa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 33
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS CULTURALS,
EDUCATIUS I ESPORTIUS
ARTICLE 5
1.

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

EPÍGRAF

CONCEPTE

1

Escoles esportives
(Tarifa aplicable a la totalitat del curs 2005 / 2006)
Escola d'iniciació esportiva:
Activitats poliesportives 1 hores/setmana
Activitats poliesportives 2 hores/setmana
Activitats esportives 1,5 hores/ setmana
Cursets de natació
Cursets de natació de nivell 0
Cursets de natació de nivell 1

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
3
3.1
3.2
4

TARIFA (€)

Activitats físiques per a adults
(Tarifa aplicable al curs 2005 / 2006)
Classes manteniment de la condició física, aeròbic i tai-xí:
Activitats 1 hora setmana
Activitats 1,5 hores setmana
Activitats 2 hores setmana
Activitats 2 hores setmana (tarifa aplicable als alumnes inscrits
entre els mesos de gener i juny de 2005)
Cursets de natació
Curset de natació 1 hora/setmana. Nivell 0
Curset de natació 1 hora/setmana. Nivell 1
Curset de natació 1 hora/setmana. Nivell 2

28,00
48,00
38,00
48,00
40,00

43,00
49,00
62,00
46,00

56,00
51,00
48,00

Activitats físiques per a la gent gran
(Tarifa aplicable a la totalitat del curs 2005 / 2006)
Manteniment físic 1 hora/setmana
Manteniment físic 2 hores/setmana

7,30
14,40

Llar d’infants del XUP
(Tarifa aplicable al curs 2005 / 2006)
Quota mensual

60,00

Es creen els nous epígrafs 1.2.1 i 1.2.2 i s'eliminen els epígrafs 2.2.4 i 2.2.5
Apartat 2 sense modificació
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 35
REGULADORA DE LA TAXA PER LES VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS I
ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS
ARTICLE 5
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:
Museu Comarcal

1,70 €
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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
4
5

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

8,85
10,20
29,30
151,00
3,20

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 37
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE NETEJA
ARTICLE 5
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:
EPÍGRAF

CONCEPTE

TARIFA (€)

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

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

2,782367
78,30
94,806554
5,461682
11,198166

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 39
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS I
RESIDÈNCIES MUNICIPALS
ARTICLE 4
Es suprimeix l'apartat 2. L'apartat 3 passarà a ser el nou apartat 2.
ARTICLE 6
S'estableixen els costos següents per als diferents serveis:
SERVEI

1
2
3
4
5
6

COST TOTAL

Residència (€ / mes)
Centre de dia (€ / dia)
Ajuda personal domiciliària (€ / hora)
Teleassistència (€ / mes)
Telealarma (€ / mes)
Neteja i manteniment de la llar, incloent bugaderia (€/hora)

995,10
20,00
16,00
33,20
10,05
11,00
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ARTICLE 7
S'eliminen els epígrafs .3 i .4 de cada un dels grups de tarifa.
Es modifica l'apartat .2 de cada grup tarifari, amb la tarifa següent:
Grup tarifari
A
B
C
D
E
F

Tarifa
1.2. Ajuda personal domiciliària
2.2. Ajuda personal domiciliària
3.2. Ajuda personal domiciliària
4.2. Ajuda personal domiciliària
5.2. Ajuda personal domiciliària
6.2. Ajuda personal domiciliària

100 % cost servei
60 % cost servei
40 % cost servei
20 % cost servei
10 % cost servei
GRATUÏT

Es renumeren els apartats .5, .6 i .7 que passen a ser els apartats .3, .4 i .5.
Es crea un nou apartat .6 a cada grup tarifari, amb la tarifa següent:
Grup tarifari
A
B
C
D
E
F

Tarifa
1.6 Neteja i manteniment de la llar
2.6 Neteja i manteniment de la llar
3.6 Neteja i manteniment de la llar
4.6 Neteja i manteniment de la llar
5.6 Neteja i manteniment de la llar
6.6 Neteja i manteniment de la llar

100 % cost servei
60 % cost servei
40 % cost servei
20 % cost servei
10 % cost servei
GRATUÏT

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 43
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LES
INSTAL·LACIONS DELS HORTS FAMILIARS SITUATS AL BARRI DE PARE
IGNASI PUIG
ARTICLE 6. Quota tributària
La quota tributària serà la que resulti de l'aplicació de la tarifa següent:
Utilització privativa d'un hort i les seves instal·lacions i serveis
comuns, per any:

61,70 €

SEGON: Modificar el redactat dels diversos articles de les ordenances fiscals en què
es fa referència a normatives derogades, indicant la norma i l'articulat vigent, segons la
taula següent:
NORMATIVA DEROGADA

NORMATIVA VIGENT

Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes locals.

Text Refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

article 83.1 c)
article 87
article 96.1

article 82.1 c)
article 86
article 95.1

151

Llei 230/1963,de 28 de desembre
General Tributària.

Llei 58/2003, de
General Tributària.

article 33
articles 37 a 41
article 40
article 41
article 52
article 61.3
article 107
article 111
article 124
article 124.3

article 35.4
articles 41 a 43
article 43
article 43.1.b)
article 57
article 27.2
article 88
article 93
article 102
article 102.3

17

de

desembre,

TERCER: Aprovar provisionalment l'establiment de la taxa per la prestació del servei
de subministrament d'aigua potable amb el redactat següent:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 44
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE.
ARTICLE 1
En ús de les facultats concedides per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local i de conformitat amb el que es disposa als
articles 15 a 19 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per
la prestació del servei de subministrament d'aigua potable, d'acord amb l'article 20.4.t)
del Text Refós de la Llei esmentada, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les
normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 del mateix text refós.
ARTICLE 2
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació del servei de subministrament
d'aigua potable a la ciutat de Manresa.
ARTICLE 3
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a
què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària que sol·licitin o resultin
beneficiades o afectades pel servei de subministrament d'aigua potable a la Ciutat
de Manresa.
2. Tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris dels immobles que
disposin d'aforament, els quals podran repercutir, si escau, les quotes establertes
sobre els respectius beneficiaris.
ARTICLE 4
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:
EPÍGRAF

CONCEPTE

1
1.1
1.1.1

Domèstic
Comptador
Quota Servei (euros/trimestre)

TARIFA (€)
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a)
b)
c)
1.1.2
a)
b)
1.2
1.2.1
1.2.2
2
2.1

2.2

3
3.1
3.2
4
4.1

4.2

5
5.1
5.2

Tipus A
Tipus B-C
Tipus D-E
Tarifes (euros/m3)
Fins 18 m3/trim.
Més de 18 m3/trim.
Aforament
Quota Servei (euros/trimestre)
Tarifes (euros/m3)
Industrial
Quota Servei (euros/trimestre)
7-10 mm.
13 mm.
15 mm.
20 mm.
25 mm.
30 mm.
40 mm.
50 mm.
65 mm.
80 mm.
100 mm.
125 mm.
Tarifes (euros/m3)
Fins límit indicat
Més del límit indicat
Municipal
Quota Servei (euros/trimestre)
S'aplicarà un 10% sobre les quotes de servei
Tarifes (euros/m3)
Comptadors obres
Quota Servei (euros/trimestre)
En funció del calibre del comptador segons taula dels
comptadors industrials
Tarifes (euros/m3)
Fins 18 m3/trim.
Més de 18 m3/trim.
En Alta
A River Park
A Callús

5,57
7,40
11,10
0,2400
0,4483
19,29
0,3494

13,82
18,39
27,64
46,04
69,00
92,11
184,34
276,55
368,64
460,88
645,20
1013,98
0,2400
0,4483

0,2400

0,2400
0,4483
0,2400
0,2400

ARTICLE 5
El servei es prestarà a través de l'empresa pública municipal Aigües de Manresa, S.A.,
la qual realitzarà el cobrament de les quotes que resultin de l'aplicació de les tarifes
d'aquesta ordenança, d'acord amb el que disposa el Reglament d'Obres, Activitat i
Serveis de les Entitats Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i la
normativa que pugui fixar l'Ajuntament.
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
L'aplicació de les tarifes que s'aproven en aquesta ordenança queda condicionada a la
seva aprovació per la Comissió de Preus de Catalunya, conforme preveuen el RD
386/1978 de 23 de juny i el Decret 149/1988, de 28 d'abril.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2005 i
continuarà en vigor mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.
QUART: Aprovar provisionalment l'establiment de la taxa per la prestació del servei de
clavegueram amb el redactat següent:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 45
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
CLAVEGUERAM.
ARTICLE 1
En ús de les facultats concedides per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local i de conformitat amb el que es disposa als
articles 15 a 19 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
Reial Decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per la
prestació del servei de clavegueram, d'acord amb l'article 20.4.r) del text refós de la
Llei esmentada, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual
s'atenen al que disposa l'article 57 del mateix text refós.
ARTICLE 2
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació del servei de clavegueram a la
ciutat de Manresa.
ARTICLE 3
1.

Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats
a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària que resultin
beneficiades o afectades pel servei de clavegueram a la ciutat de Manresa.

ARTICLE 4
Tindran dret a una reducció d'un terç de la tarifa els subjectes passius que acreditin
tenir ingressos globals no superiors al salari mínim interprofessional mensual vigent en
la data d'acreditació de la taxa, i els que, tot i tenir ingressos globals superiors al salari
mínim interprofessional mensual, aquests no són superiors a 230 €/mes per resident.
ARTICLE 5
1.

Base de la tarifa

La base per a l’aplicació de la tarifa del servei vindrà constituïda pel volum d’aigua
subministrada, de totes les procedències, és a dir, tant de subministrament directe com
d’aprofitaments d’aigües superficials o subterrànies o d’instal·lacions de recollida de
les aigües fluvials que efectuïn els mateixos subjectes passius.
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En aquelles indústries el procés de producció de les quals comporta consum d’aigua,
la base per a l’aplicació de la tarifa estarà rectificada per aquest consum, de manera
que vindrà constituïda pel volum d’aigües residuals efectivament abocat a la xarxa de
clavegueram, sempre que aportin la declaració oficial presentada davant l’Agència
Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya.
Queden excloses de l’aplicació de la tarifa els consums corresponents als usos
següents:
— La utilització de l’aigua que facin les entitats públiques per a neteja de carrers, per
al rec de parcs i jardins i camps esportius públics, per a l’alimentació de fonts
públiques i monumentals, de boques de rec i d’extinció d’incendis per al servei
públic.
— La utilització que facin els agricultors de l’aigua per a regadiu.
— Els corresponents als subministraments que no disposin de servei de clavegueram
per manca d’implantació en el seu territori.
2.

Determinació de la base de la tarifa

La base de la tarifa està expressada per volum en metres cúbics, amb un mínim de
facturació trimestral de 18 m3 per habitatge o local, i d’acord amb les següents regles:
— Amb caràcter general el volum mesurat mitjançant comptadors i per tant el volum
directament facturat en el cas que sigui subministrat per la companyia d’aigües
municipal, inclòs el subministrament per aforament.
— En el cas de captacions superficials o subterrànies d’aigua no mesurables per
comptador; instal·lacions de recollida d’aigües pluvials, o de subministrament
mitjançant contractes d’aforament en els casos que el volum no pugui ésser
mesurat directament, s’aplicaran les normes d’estimació de consum contingudes
en l’article 14 i normes concordants del Decret 103/2000 de 6 de març, pel qual
s’aprova el Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua.
— Quan hi hagués disconformitat dels abonats amb les bases fixades d’acord amb
les normes de l’apartat anterior, s’establiran, al seu càrrec, uns registres
permanents que podran ser limnígrafs o comptadors de cabals.
— En el cas d’avaria del comptador del cabal d’aigua i que no sigui notificada a
AMSA, la base de l’exacció que correspongui als temps de no funcionament del
comptador es determinarà en funció del consum registrat per l’última lectura
anotada en la llibreta del comptador, o bé d’acord amb les normes de l’apartat 2
anterior.
— Per al càlcul del volum abocat a la xarxa de clavegueram mitjançant cabalímetrecomptador i, en el seu defecte, per raó del volum declarat davant l’Agència
Catalana de l’Aigua.
3.

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

CONCEPTE

1
1.1
a)
b)

Subministraments domèstics
Per als subministraments amb comptador:
Quota fixa trimestral: 18 m3 x 0,0675 €/m3 (€/trimestre)
Sobreconsum: 2n bloc, excés de 18 m3/trimestre/habitatge
(€/m3)
Per als subministraments amb aforament (€/m3)

1.2
2
a)
b)
3
a)
b)
4

5
5.1
a)
b)
5.2
a)
b)
5.2
a)
b)

TARIFA (€)

1,22
0,1013
0,1013

Subministraments no domèstics
Per als subministraments industrials i assimilats
Quota fixa trimestral: 18 m3 x 0,1350 €/m3 (€/trimestre)
Sobreconsum, excés de 18 m3/trimestre (€/m3)

2,43
0,1350

Subministraments Municipals no exclosos de la tarifa
En els edificis que disposen de connexió al clavegueram
Quota fixa trimestral: 18 m3 x 0,0675 €/m3 (€/trimestre)
Sobreconsum, excés de 18 m3/trimestre (€/m3)

1,22
0,0675

Altes de clavegueram
Inspecció prèvia a la connexió d'edificis de nova construcció,
a escomeses de clavegueram existents, una quota de
Construcció d'escomeses de clavegueram
Escomeses amb tub de polietilè de 200 mm de diàmetre
Fins a 5 metres lineals de la façana una quota de (IVA no
inclòs)
A partir de 5 metres lineals de la façana, per cada metre
addicional (IVA no inclòs)
Escomeses amb tub de polietilè de 250 mm de diàmetre
Fins a 5 metres lineals de la façana una quota de (IVA no
inclòs)
A partir de 5 metres lineals de la façana, per cada metre
addicional (IVA no inclòs)
Escomeses amb tub de polietilè de 300 mm de diàmetre
Fins a 5 metres lineals de la façana una quota de (IVA no
inclòs)
A partir de 5 metres lineals de la façana, per cada metre
addicional (IVA no inclòs)

180,30

1.175,00
160,00

1.385,00
186,00

1.605,00
225,00

IV. Gestió tributària i recaptació
ARTICLE 6
El servei es prestarà a través de l'empresa pública municipal Aigües de Manresa, S.A.,
la qual realitzarà el cobrament de les quotes que resultin de l'aplicació de les tarifes
d'aquesta ordenança, d'acord amb el que disposa el Reglament d'Obres, Activitats i
Serveis de les Entitats Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i la
normativa que pugui fixar l'Ajuntament.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2005 i
continuarà en vigor mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.
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CINQUÈ: Aprovar provisionalment l'establiment de la taxa per la per la tramitació de
llicències comercials municipals i informes municipals previs a la llicència comercial de
la Generalitat de Catalunya:
ORDENANÇA NÚM. 46
REGULADORA DE LA TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES
COMERCIALS MUNICIPALS I INFORMES MUNICIPALS PREVIS A LA LLICÈNCIA
COMERCIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
ARTICLE 1. Establiment i naturalesa de l’exacció
D'acord amb allò que disposen l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, l’article 9.2 de la llei catalana 17/2000, de 29 de
desembre, d’equipaments comercials i, específicament, l’article 57 del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i de
conformitat amb els articles 15 a 19 de la mateixa Llei, s’estableix la taxa per la
tramitació de llicències comercials municipals i informes municipals previs a la llicència
comercial de la Generalitat de Catalunya.
ARTICLE 2. Fet imposable
1.

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’activitat municipal, tant tècnica com
administrativa, relativa a l’avaluació dels expedients de sol·licitud de llicències
comercials, encaminada a l’atorgament de la preceptiva llicència comercial
municipal en els casos de mitjans establiments o a l’emissió de l’informe comercial
de l’Ajuntament, previ a l’atorgament de la llicència comercial per part de la
Generalitat de Catalunya en els casos de grans establiments.

2.

Estan subjectes a aquesta taxa les obertures, canvis d’activitat, trasllats,
ampliacions i canvis de titularitat de mitjans establiments comercials, amb caràcter
previ a la resta de llicències municipals de tipus urbanístic, sanitari, ambiental, de
seguretat i la resta de condicions exigibles a cada activitat.

3.

En el cas de Manresa són establiments comercials mitjans aquells establiments
individuals o col·lectius amb una superfície de venda igual o superior als 700 m2 i
inferior als 2.000 m2 i grans establiments comercials els que tinguin una superfície
de venda igual o superior a 2.000 m2..

ARTICLE 3. Subjectes passius
Tindran la consideració de subjectes passius d’aquesta taxa, a títol de contribuents, les
persones físiques, jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la llei
General Tributària que sol·licitin la corresponent llicència comercial o bé que, tot i no
sol·licitar-la, estiguin obligats a obtenir-la.
ARTICLE 4. Responsables
Respondran solidàriament o subsidiàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41 a 43 de la
Llei general tributària.
ARTICLE 5. Exempcions, reduccions i bonificacions
No es concedirà cap reducció ni benefici fiscal en l'exacció d'aquesta taxa.
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ARTICLE 6. Quota tributària
1.

La quota tributària serà la que resulti de l'aplicació de la tarifa següent:

EPÍGRAF

CONCEPTE

1.

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

2.

2.

TARIFA (€)

3,00
3,00

En els casos de denegació de la llicència sol·licitada, l'import de la Taxa serà del
VINT-I-CINC PER CENT del que resulti d'aplicar les tarifes de l'apartat 1 d'aquest
article.

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

140,00

ARTICLE 7. Període impositiu i acreditament
1.

La Taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal
que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, hom entendrà iniciada
l'activitat en el moment de la presentació de la sol·licitud de la llicència.

2.

En el cas d’obertura d’un establiment sense haver obtingut la llicència preceptiva,
es considerarà acreditada la taxa en el moment de l’inici de l’obertura.

ARTICLE 8. Règim de declaració i ingrés
La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació, d'acord amb el procediment següent:
a) En presentar-se la sol·licitud de llicència, es comunicarà a l'interessat, mitjançant
diligència en el justificant de presentació, l'obligació de satisfer l'import de la taxa
en règim d'autoliquidació i en període voluntari, en el termini de deu dies hàbils
comptats a partir del cinquè dia hàbil següent al de la presentació de la sol·licitud,
advertint-lo que, de no efectuar-se l'ingrés, s'arxivarà l'expedient sense més tràmit,
sense perjudici de l'acreditament de la taxa, segons el previst a aquesta
ordenança.
b) El Servei responsable de la resolució de l'expedient traslladarà a la Secció de
Gestió Tributària la declaració tributària, amb l'informe tècnic sobre les dades
aplicables, dins dels cinc dies hàbils següents als de la seva presentació.
c)

La Tresoreria General deixarà constància de l'ingrés de la taxa en els registres
informàtics de l'expedient al mateix moment d'efectuar-se aquest.

d) No es resoldrà la sol·licitud de llicència sense que consti a l'expedient el pagament
previ de la Taxa acreditada, o si és el cas, la concessió d'ajornament o
fraccionament del seu pagament.
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ARTICLE 9
En els casos de sol·licituds de llicència, el titular i objecte de la qual siguin coincidents
amb un expedient resolt i arxivat dins els sis mesos precedents, per no haver-se
efectuat l'ingrés, es prendrà com a data de sol·licitud la de la sol·licitud inicial, als
efectes d'establir el període de presentació de l'autoliquidació. En conseqüència,
s'exigiran els recàrrecs que s'acreditin en la data de presentació de l'autoliquidació, en
aplicació de l'article 27 de la Llei General Tributària.
ARTICLE 10
Si la resolució de la sol·licitud és desfavorable, els Servei Financers procediran a
tramitar d'ofici l'expedient de devolució dels imports indegudament satisfets.
ARTICLE 11
Aquesta taxa és independent i compatible amb qualsevol altre tipus de taxa que
s’acrediti per l’obtenció d’altres llicències preceptives per dur a terme l’obertura de
l’establiment de què es tracti.
ARTICLE 12
La recaptació de la 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 l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
ARTICLE 13
La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de
les sancions que siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General
Tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les
desenvolupen, així com l’Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2005 i
continuarà en vigor mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
SISÈ: 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.
SETÈ: 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 2005 i regiran
mentre no s'acordi la seva modificació o derogació."
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7.1.2 APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L'ANNEX DE
TARIFES A L'ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS
PÚBLICS PER A L'EXERCICI 2005.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 8 d'octubre
del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Per part dels Serveis Financers d'aquest Ajuntament s'ha procedit a l'elaboració del
projecte de modificació de l’annex de tarifes a l'Ordenança General Reguladora dels
Preus Públics que hauran de regir per l'exercici 2005.
Les modificacions proposades es consideren necessàries per tal d'anivellar la previsió
d'ingressos i despeses del pressupost de l'exercici 2005.
Atesos els informes econòmics emesos per la Cap de Secció de Gestió Tributària.
El president de la Comissió Informativa i de Control d'Hisenda i Promoció Econòmica i
Especial de Comptes proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació dels annexos de tarifes a l'Ordenança
General reguladora dels preus públics que a continuació es detallen:
1.

PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS

Epígraf

Concepte

1
2
2.a)
2.a) 1
2.a) 2
2.b)
2.b) 1
2.b) 2
3
3.1
3.2

Revista Còmic-7
Fotocòpies:
Foli i DINA 4
Una cara
Dues cares
DINA 3
Una cara
Dues cares
Catàlegs de les exposicions del Centre Cultural El Casino
Catàleg de gran format
Catàleg de petit format

2.

Tarifa (€)
1,90
0,18
0,35
0,25
0,40
18,60
9,30

SERVEIS CULTURALS I ESPORTIUS

Epígraf

Concepte

1
1.1
1.2
2

Colònies esportives:
Cada període d'una setmana
Jornada esportivo-recreativa (un dia)
Curs de costura (quota corresponent a la totalitat del
curs 2005 / 2006)
Cursos al casal de joves La Kampana
Cursos que no inclouen material
Cursos de fins a 4 sessions de durada
Cursos de 4 a 8 sessions de durada
Cursos de més de 8 sessions de durada

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3

Tarifa (€)
53,50
17,50
60,00

6,40
12,80
21,30
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3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3

Cursos que inclouen material
Cursos de fins a 4 sessions de durada
Cursos de 4 a 8 sessions de durada
Cursos de més de 8 sessions de durada
Cursos inclosos al programa "Aules de Cultura"
Cursos que no inclouen material
Cursos de fins a 8 sessions de durada, per sessió
Cursos de més de 8 sessions de durada, per sessió
Cursos de durada equivalent a un curs escolar, per
sessió
Cursos que inclouen material
Cursos de fins a 8 sessions de durada, per sessió
Cursos de més de 8 sessions de durada, per sessió
Cursos de durada equivalent a un curs escolar, per
sessió

9,60
19,20
26,70
5,15
4,40
4,15
6,85
5,85
5,15

Les tarifes anteriors no inclouen el material o publicacions que puguin lliurar-se als
assistents als cursets colònies, els quals hauran d’abonar-se en funció dels preus
públics o taxes que siguin d’aplicació.
Gaudiran d'una reducció del 85% de la tarifa les famílies amb dificultats econòmiques i
socials, previ informe dels serveis socials d'aquest Ajuntament.
3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
4.
1
2
5.
1

PRODUCTES I SERVEIS DE L'OFICINA DE TURISME DE MANRESA
Bosses
Samarretes
Carpetes
Guia turística de Manresa
Gorres
Vídeo / CD
Manresa viva (llibre)
Tríptics generals
Cartells
Plànol guia
Tríptic ruta ignasiana
Tríptic la Seu
Tríptic festes i esdeveniments
Tríptic festes de la llum / Fira de l'Aixada
Guiatges turístics, per persona
Polos
Motxilles
Jaquetes

gratuït
6,20
gratuït
14,45
3,10
6,20
48,55
gratuït
1,05
gratuït
gratuït
gratuït
gratuït
gratuït
2,80
15,50
10,35
25,85

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

1,50
0,06

PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DE COMPACT DISCS, CD ROMS I ALTRES
PUBLICACIONS EN SUPORT MAGNÈTIC
Exemplar en format CD de la Col·lecció Músiques de
Manresa

10,35
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SEGON: Exposar al públic les modificacions precedents al tauler d'anuncis de
l'Ajuntament, durant trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, el qual també es publicarà en
un diari dels de més difusió de la província. En aquest termini els interessats podran
examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.
Transcorregut aquest període sense que s'hi hagi presentat cap reclamació o
al·legació, els acords adoptats restaran aprovats definitivament.
TERCER: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la
Província els acords elevats a definitius i les tarifes modificades, les quals entraran en
vigor el dia primer de gener de 2005 i regiran mentre no s'acordi la seva modificació o
derogació.
QUART: Consignar en el Pressupost Municipal de l'exercici 2005 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."
El senyor Camprubí i Duocastella comença la seva exposició dient que, com ja
saben els presents, les Ordenances Fiscals determinen els tributs que l'Ajuntament vol
aplicar, per poder prestar els serveis públics i, en conseqüència, el volum i la quantitat
d'ingressos que s'obtenen per executar un pla d'actuació determinat, que el cas de
Manresa és el Pla d'Actuació Municipal, que és el document on s'expressen els
compromisos polítics, que l'equip de govern vol tirar endavant durant aquest mandat.
Diu, però, que amb les Ordenances Fiscals no s'obtenen la totalitat dels ingressos que
els Ajuntaments poden aconseguir, perquè també hi ha les transferències de l'Estat i
les que s'obtenen d'altres Administracions com són la Diputació de Barcelona, la
Generalitat de Catalunya, l'Estat i Europa, per a projectes concrets; apartat que
explicarà més endavant.
Manifesta que per plantejar la revisió de les Ordenances Fiscals l'Ajuntament ha tingut
en compte l'evolució de la ciutat, la seva conjuntura social i econòmica, els seus
escenaris que es presenten a curt o a mig termini, la denominada «versió 0» del
Pressupost del 2005, que és la versió tècnica, els equilibris i desequilibris que es
produeixen i, evidentment, les opcions i les prioritats polítiques que són fruit del pacte
entre els socis de govern.
Explica que de tot això resulten uns criteris a plantejar per a la revisió de les
Ordenances Fiscals per a l'exercici del 2005, el primer dels quals és explorar el marc
legal que permet a aquesta Administració obtenir ingressos. Diu, en aquest sentit, que
la Llei d'hisendes locals estableix uns límits per als impostos i, per tant, l'Ajuntament no
pot augmentar o reduir el percentatge que desitjaria.
Com a segon criteri i en relació amb les taxes, manifesta que sempre s'ha de procurar
trobar l'equilibri entre els ingressos i els costos dels serveis.
Exposa, també com a tercer criteri, el d'intentar simplificar el contingut de les
Ordenances Fiscals —fa notar que les de l'exercici del 2004 eren més voluminoses —a
fi d'evitar que la seva aplicació sigui feixuga i per aconseguir que sigui més àgil.
Diu que el quart criteri és tenir l'IPC (l'Índex de Preus al Consum) com a element de
referència en la determinació dels preus d'un any a l'altra.
Finalment, com a cinquè criteri, diu que cal garantir el compliment dels compromisos
contrets, amb el personal, amb les empreses subministradores i amb els contractes de
serveis, així com acabar les inversions que ja s'han iniciat.
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Manifesta que amb l'aplicació d'aquests cinc criteris es garanteix l'obtenció del
ingressos necessaris per complir els compromisos adquirits.
Diu que, tenint en compte tot això, l'equip de govern proposa la modificació de les
Ordenances Fiscals següent: es pren l'IPC com a indicador de referència en la variació
dels preus en un període determinat, el qual s'aplica en tots els contractes de serveis
que té signats aquest Ajuntament, com a element d'actualització de preus d'un any a
l'altre; en conseqüència, l'aplicació de l'IPC sempre significarà l'actualització dels preus
ja existents.
Explica que en els darrers exercicis, l'equip de govern ha pres com a referència l'IPC
estatal per a la modificació dels tributs, i que en els últims dotze mesos, d'agost a
agost, que és el mes que l'índex està més actualitzat a l'hora de preparar la revisió de
les Ordenances Fiscals, s'ha produït una variació interanual del 3,3 per 100.
Manifesta que l'Ajuntament proposa, de manera genèrica, que els impostos
s'incrementin en un 3,3 per 100 en cada un dels tipus; i les taxes i preus públics ho
facin en el mateix percentatge, respecte a les actuals tarifes.
Diu, però, que, malgrat que es pot afirmar els impostos i les taxes s'actualitzen en
aquest percentatge, cal entrar en matisacions, perquè alguns d'ells tenen tractaments
singulars.
En aquest sentit, explica que els impostos que es giren entorn al sector immobiliari de
la construcció tenen variacions diferents i que hi ha dues raons que motiven la variació
a l'alça: per una banda, el dinamisme del sector immobiliari, que en els darrers temps
ha generat i continua generant activitat econòmica i treball, i que creu que pot aportar
una mica més al creixement de la ciutat. Per una altra banda, una raó bàsica
consistent en que els coeficient que en aquests moments aplica l'Ajuntament de
Manresa per determinar la quota a liquidar són entre un 30 i un 40 per 100 més baixos
que la mitjana dels municipis majors de 50.000 habitants.
Aclareix que l'ha definit com a raó bàsica, perquè, si Manresa es vol equiparar a les
altres ciutats també ho ha de fer respecte als ingressos.
Així, diu que l'ICIO (Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres) passarà del
coeficient 2,87 per 100, al 3,8 per 100, fa notar que la mitjana catalana de municipis
com Manresa a l'any 2003 va ser del 3,6 per 100 i recorda que el límit permès per la
Llei d'hisendes locals és del 4 per 100.
Manifesta, per tant, que un cop actualitzi aquest tipus, Manresa estarà dins de la
normalitat dels municipis majors de 50.000 habitants, tant de Catalunya com
d'Espanya.
Explica que en aquest impost s'han hagut d'equiparar les bonificacions per la
construcció d'habitatges de protecció oficial, tant si són de promoció privada, com de
promoció lliure, i que se situen al 95 per 100 de la bonificació.
Diu, al respecte, que l'Ajuntament considera que és important, en aquest moment, que
es construeixin habitatges de protecció oficial, independentment de la naturalesa del
promotor.
Així mateix, diu que, a fi d'agilitzar i fer més breu la tramitació administrativa, se
suprimeix l'obligatorietat de presentar la liquidació final de l'obra.
Diu que també es modifica l'impost sobre les transmissions patrimonials—més conegut
per plusvàlua—i explica que en aquest cas els coeficients i els tipus de gravàmens
estaven desfasats i que se situen en la mitjana. Explica que, en el seu conjunt, és a
dir, per la variació del coeficient i el tipus impositiu, suposa uns increments del voltant
del 25 per 100.
Puntualitza que en aquest cas es graven més les transmissions, respecte a les quals
ha transcorregut més temps que les que són més recents.
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Diu que amb aquest tipus d'impostos, l'Ajuntament ha utilitzat el criteri d'explorar les
possibilitats que la Llei d'hisendes locals li atorga i que en cap cas ha arribat als
màxims que estableix aquesta norma per als ajuntaments.
Quant a l'IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques) diu que el concepte que
experimenta variació és la llicència d'activitats i que en aquest cas es tenen en compte
dues consideracions: d'una banda, fer una llicència més àgil i simple en el càlcul de la
taxa. Explica que, en aquest sentit, s'eliminen les consideracions en funció del tipus de
carrer o activitat i només es tenen en compte dues variables, que són els metres
quadrats que ocupa l'activitat, i el fet de si requereix o no llicència ambiental. D'una
altra banda, que el que es recapti amb la taxa cobreixi els costos del servei,
circumstància que no es donava fins ara.
Diu que en aquest cas probablement serà difícil parlar d'augment de taxes i fer
comparacions, perquè els criteris són diferents; hi haurà establiments que, com a
conseqüència d'aquesta variació, tindrà un cost menor en la llicència que d'altres.
Reconeix, però, que si es vol equiparar la taxa en el seu conjunt es recaptarà més.
Explica que es crea una nova taxa, motivada per la concessió de la llicència municipal
o informe comercial, que és fruit de les darreres revisions de la Llei dels equipaments
comercials, que instaurava la llicència i donava potestat als ajuntaments per fixar la
taxa. Diu que l'Ajuntament de Manresa ha aplicat els criteris i les recomanacions de la
Federació de Municipis de Catalunya i aclareix que aquesta llicència i,
consegüentment, la taxa, només és d'aplicació per a aquells establiments comercials
que requereixi la pròpia llicència comercial de la Generalitat de Catalunya o municipal;
per tant, es refereix a les grans superfícies comercials.
Pel que fa a la taxa d'escombraries, diu que, complint amb l'acord establert amb la
Federació d'associacions de veïns i amb l'acord d'aquest Ple, s'incrementa en el
mateix percentatge que les altres, segons l'IPC i seguint el criteri general del 3,3 per
100.
Diu que, per tant, l'augment que caldria aplicar per l'increment del cost de l'Abocador
no hi serà. Concreta que es tracta dels 8 euros per tona portada a l'Abocador, que
suposaria un increment afegit del 10 per 100.
Per altra banda, explica que les dades que arriben a l'Ajuntament indiquen la bona
pràctica dels ciutadans, que separen les escombraries de rebuig i les reciclables. Diu
que això permet obtenir uns retorns del cànon, per part de la Junta de Residus, i es
podrà equilibrar el compte de resultats de la taxa, si bé aquesta dada es podrà
confirmar a finals d'any.
Fa una referència específica a les tarifes de l'aigua i del clavegueram, en el sentit que,
per tal d'adaptar-se a la nova Llei d'hisendes locals i d'acord amb els informes tècnics,
es considerarà també com a taxa aquestes dues tarifes; motiu pel qual s'inclouen en el
paquet de les Ordenances Fiscals que avui es presenten.
En relació amb la revisió de preus, informa que, en l'aigua s'aplicarà l'increment del 3,3
per 100, com la resta de taxes, amb la qual cosa, es compleix una de les demandes de
revisar anualment la tarifa, per evitar acumular els augments en dos o més anys, com
passava anteriorment.
Respecte al clavegueram, explica que l'any 2002 l'Ajuntament va establir uns preus
inicials, conscient que calia fer un inventari amb més profunditat sobre l'estat del
clavegueram. Diu que es va fixar la quota de 5 cèntims d'euro per metre cúbic d'aigua
subministrada, o, dit d'una altra manera, un mínim de 0,9 euros de quota mínima per al
trimestre; i que la resta, estava en funció del consum d'aigua domèstica.
Diu que actualment s'ha fet un avanç del Pla director de la xarxa del clavegueram,
recorrent, per mitjans diferents, parts dels més de 130 quilòmetres de xarxa que hi ha i
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aixecant plànols de tota la xarxa amb el sistema digital. Manifesta que, per tant, en
aquest moment l'Ajuntament pot tenir informatitzada digitalment tota la xarxa de
clavegueram, cosa que l'ha conduït a refer el Pressupost, sobretot per a les inversions
de reposició i el manteniment de la xarxa, i actualitzar-lo d'acord amb la realitat,
passant del Pressupost que hi havia de 400.000 euros a un nou Pressupost de
520.000 euros.
Manifesta, doncs, que en aquesta situació, la taxa passarà de 5 a 6,7 cèntims d'euro
per metre cúbic de consum o, dit d'una altra manera, a 1,2 euros de mínim per
trimestre, cosa que significa un increment de 30 cèntims d'euro per rebut, que
suposarà per a una família tipus de quatre membres un increment de 2 o 3 euros per
any, en funció del consum d'aigua.
Finalment, explica l'última modificació, que fa referència als preus del Conservatori
Municipal de Música, que experimenten un increment del 10 per 100, aproximadament,
amb l'objectiu que les famílies augmentin la seva coparticipació en el cost dels estudis,
que en aquest moment és baixa.
Acaba dient que totes les altres taxes i impostos: l'IAE, l'impost sobre vehicles de
tracció mecànica, l'IBI, i les vint o trenta taxes més, mantenen el mateix increment del
3,3 per 100.
Manifesta, en el mateix sentit que al començament de la seva intervenció, que amb les
Ordenances Fiscals es fixen els paràmetres per als quals s'obté una part dels
ingressos municipals per desenvolupar el PAM.
Així mateix, diu que tenen al davant dues situacions que no es poden ignorar: per un
cantó, el creixement de la ciutat, en l'espai urbanitzat, com a manresans. Recorda, al
respecte, que fa pocs dies es deia que eren més de 70.000 habitants, i diu que avui cal
dir que aquest nombre s'eleva a més de 70.500. Per l'altre cantó, el fet que la
culminació dels projectes de transformació urbana, dels equipaments públics i dels
polígons industrials, situen Manresa en la possibilitat d'incrementar la qualitat dels
serveis públics i el seu entorn urbà.
En aquest sentit, manifesta també que, si bé és obligació de l'Ajuntament mantenir
aquesta qualitat dels serveis, això s'aconsegueix també normalitzant la capacitat de
recursos d'aquesta Administració.
Demana el vot afirmatiu dels membres presents als dictàmens que aproven les
Ordenances Fiscals i els Preus Públics.
El senyor Javaloyes i Vilalta comença la seva intervenció dient, en el mateix sentit
que ha explicat el senyor Camprubí, que per mantenir una ciutat amb millores urbanes
i transformar-la en un entorn agradable calen diners, que evidentment provenen de la
recaptació que l'Administració municipal, fonamentalment, realitza als ciutadans i
ciutadanes de Manresa i a aquells que, malgrat no viure en aquesta cuitat, desitgen
invertir en la transformació del seu entorn, ja sigui a través de la promoció d'habitatges
o de l'obertura d'establiments comercials, donant així vida a la ciutat.
Diu, però, que recaptar més no implica necessàriament que es faci una millor gestió, ni
que es facin més bé les coses, ni tampoc que s'obtingui una ciutat millor.
Manifesta també que, de vegades, amb l'objectiu de voler recaptar més, a llarg termini,
encara es recapta menys, perquè probablement aquells que han possibilitat la
transformació urbana d'aquesta ciutat i els qui li donen vida, ja no s'hi voldran estar
tant.
En aquest sentit, afirma que no és per caprici ni casual que, dins del boom immobiliari,
Manresa tingui un preu per metre quadrat bastant per sota de la mitjana de les ciutats
que a l'equip de govern li agrada tant citar com a ciutats mitjanes.
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Diu que això passa perquè la pressió fiscal que es produeix a Manresa sobre la
promoció econòmica i constructiva està per sota d'aquesta mitjana.
Manifesta que l'equip de govern en l'ICIO està gravant directament l'1 per 100 el preu
del cost de l'habitatge, per la banda mínima, ja que entremig hi ha el «cavall de
batalla» del que suposarà el preu final, que és evident que serà superior a aquest
percentatge.
Comenta, per tant, que això significa que l'Ajuntament recaptarà més diners, que no
pagaran els promotors ni els constructors sense més, sinó que els repercutiran sobre
el preu de l'habitatge. Opina que això és negatiu, i espera que Manresa no hagi de
patir la recessió que han viscut altres zones del país en el ritme de construcció, i que
aquí encara no s'ha produït.
Diu que l'equip de govern presenta, com un gran avenç la simplificació de l'IAE, que
fins ara s'aplicava en funció de la superfície que s'ocupava, del tipus d'activitat de què
es tractava i de la zona on estava ubicada, i que, a partir d'ara, s'aplicarà només en
funció de la superfície ocupada. Comenta que, amb aquesta mesura, uns pagaran més
que d'altres, però l'equip de govern preveu recaptar el 20 per 100 més en el volum
total, independentment del fet que hi hagi més o menys activitat.
Pregunta a l'equip de govern si s'adona que amb aquesta mesura està castigant el
comerç del barri i anul·lant la perspectiva de creixement del botiguer de barri, que és
qui dóna vida al barri i genera confiança.
Diu que els barris afectats seran la Balconada, on hi ha pocs locals comercials, la
Sagrada Família, la Barriada Mion, i , en definitiva, els barris anomenats perifèrics, que
l'Ajuntament castigarà amb la taxa impositiva, perquè, com que es tindrà en compte
només la superfície que ocupen, tant per tant, preferiran instal.lar-se al carrer d'Àngel
Guimerà.
Planteja si està bé que un comerciant que té el seu establiment al carrer Cadí, per on
passen deu persones al dia, pagui el mateix que un que el tingui en un carrer per on
circulen mil persones diàries.
Creu que si no es té en compte la zona d'ubicació de l'activitat, es beneficia les zones
urbanes en les quals l'Ajuntament inverteix més, perquè són els sectors per on els
ciutadans passegen més i desenvolupen més activitats, ja que es tracta del centre; per
tant, amb aquesta mesura, es rebaixen fiscalment aquestes zones, i els comerciants
no s'han d'amoïnar perquè l'Ajuntament ja inverteix per ells.
Diu que es deixa de banda, doncs, els barris perifèrics i opina que això és injust.
Recorda que el regidor senyor Camprubí ha informat que la majoria de les taxes i
impostos s'incrementaran en un 3,3 per 100, que correspon a l'IPC interanual. No
pretén entrar en la discussió sobre si aquest concepte s'ha de comptar de desembre a
desembre o de gener a gener, ja que això no té gaire importància, però creu que en un
moment com aquest, en què precisament la mitjana de les ciutats catalanes
comparables a Manresa, afluixen la pressió fiscal, perquè han disminuït les seves
activitats—cosa que afortunadament no passa a Manresa, on hi ha una activitat
bastant intensa—seria millor prevenir, evitant aplicar un augment impositiu, amb el
qual només s'aconsegueix taxar negativament els interessos col.lectius i augmentar la
pressió fiscal dels ciutadans i ciutadanes.
Felicita l'equip de govern per la creació del nou impost sobre les llicències comercials, i
diu que de moment n'hi ha un, que és la Fàbrica Nova.
Manifesta que s'ha inventat un impost per ficar-se 30.000 euros a la butxaca i, per
això, creu que no es pot presentar l'impost com si fos la salvació del comerç de la
ciutat, ni argumentar que servirà per gravar les noves grans superfícies i invertir la
recaptació en el petit comerç.
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Diu que s'està parlant del que hi ha en aquest moment, que és una superfície de
10.000 metres a la Fàbrica Nova, als quals s'apliquen 30.000 euros. Es pregunta si
aquest import serà suficient per realitzar les inversions necessàries per a la protecció,
el foment i l'impuls del comerç de la ciutat, tenint en compte que s'està castigant
brutalment el comerç perifèric amb l'aplicació d'un augment impositiu.
Planteja quina lectura pensa l'equip de govern que faran els afectats quan se'ls digui
que pagaran un 20 per 100 més de mitjana, perquè els comerciants dels carrers més
afavorits pagaran un 20 per 100 menys, però que no es preocupin, perquè els 30.000
euros de la Fàbrica Nova s'invertiran en el petit comerç.
Opina que així no s'estimula ni es dóna suport al comerç de Manresa.
Quant al clavegueram, diu que el regidor d'Hisenda ha explicat àmpliament les
novetats sobre aquest impost i que ell no entrarà a discutir-ne els detalls perquè
considera que aquest impost s'hauria d'eliminar, perquè si s'han gastat 520.000 euros
en inversions en la planificació del Pressupost que ha explicat el senyor Camprubí, és
perquè durant molts anys aquest Ajuntament no ha fet res en les clavegueres de
Manresa, cosa que era la seva obligació.
Suposa que l'equip de govern ho podria justificar dient que ha invertit centenars de
milions en la renovació de la xarxa, cosa que és certa i que ningú discuteix, però
també ho és que durant molts anys no es va fer res pel manteniment de les
clavegueres, en les que ara s'hauran d'invertir 520.000 euros.
Insisteix, per tant, que no cal centrar la discussió en el percentatge concret, sinó que
l'important és el concepte, que, en aquest cas, hauria de fer pujar els colors a la cara a
tots. No es refereix concretament a l'actual equip de govern, ja que durant dècades hi
ha hagut mancances en el manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat.
Respecte al servei de recollida d'escombraries, recorda que el regidor delegat
d'Hisenda ha dit que, malgrat que va anunciar que l'augmentaria en 8 euros, no ho farà
i, per tant, no aplicarà increment. Afirma al respecte que l'equip de govern no ho fa
perquè tingui aquesta voluntat, sinó pel compromís públic que va adoptar, que
consistia en que si es generaven uns ingressos a través del reciclatge, amb la qual
cosa s'aconseguia equilibrar financerament els ingressos amb les despeses, no caldria
aplicar l'augment.
Diu que va costar fer arribar a l'equip de govern a aquest compromís públic, fer-li veure
que si es produïen ingressos no calia aplicar increments, i que tot un seguit
d'associacions i entitats es moguessin per recollir firmes amb l'objectiu de fer
reconsiderar a l'equip de govern la seva postura.
Insisteix, doncs, en que l'equip de govern ho fa pel compromís públic que va adoptar,
avalat, a més, pel fet que les polítiques de reciclatge són positives, perquè el retorn
que s'aconsegueix amb la seva aplicació permet que es redueixin costos.
Recorda que el regidor delegat d'Hisenda ha comentat que les taxes i els preus públics
només s'incrementaran en la quantitat necessària per fer funcionar Manresa i per
aconseguir una ciutat millor, i diu al respecte que aquesta manera de fer una ciutat
millor no pot generar confiança ni il.lusió, perquè, del gran nombre de projectes que
posarà en marxa l'equip de govern, per als quals necessita tants recursos econòmics,
ja fa molts anys que se'n parla i que estan pendents de fer, per tant, ja era hora que es
tiressin endavant, com és ara el de la plaça Major.
Per acabar, planteja la reflexió que si es desitja generar confiança respecte a la
inversió a la ciutat cal reduir les taxes i l'impacte negatiu que tenen els increments.
Afirma també que les inversions que es facin a Manresa l'enriquiran i possibilitaran que
es reinverteixi en la ciutat.
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Diu que si l'equip de govern ho treballés d'aquesta manera trauria un rendiment
superior de la productivitat dels ciutadans i ciutadanes de Manresa i possiblement
recaptaria més diners, sense haver d'aplicar increments, per poder gestionar millor els
recursos de la ciutat.
Anuncia el vot negatiu del GMPPC als dos dictàmens.
El senyor Vives i Portell comença la seva intervenció plantejant la reflexió següent:
és evident que hi ha una qüestió no resolta, que és la del finançament dels municipis,
que cal tenir present.
Diu que el GMCiU ho té present, perquè de vegades està a cavall entre el govern i
l'oposició, en el sentit que es posa en la pell del govern, que és qui ha d'administrar el
municipi i els ingressos, i entén que és una tasca complicada, perquè es volen fer
moltes coses, per a les quals no es disposa dels recursos necessaris.
Manifesta, però, que el fet que el finançament municipal no estigui resolt no significa
que s'hagi d'intentar solucionar aquest aspecte només amb uns increments que gravin
més la població, a canvi de tenir uns serveis de qualitat.
Afirma que és evident que l'Ajuntament ha d'introduir als ciutadans de Manresa en la
cultura d'assumir que per obtenir uns serveis de qualitat, com els que hi ha en altres
municipis, han de pagar el mateix que paguen els ciutadans d'aquells municipis.
Diu que, un cop feta aquesta operació, que és relativament senzilla, s'han d'esmerçar
molts esforços per gestionar-ho bé, a fi d'aconseguir que el servei sigui de la mateixa
qualitat, i això és el més difícil.
Sense entrar en l'anàlisi profunda de la gestió de tot això, creu que s'hauria d'estudiar
com s'estan aplicant en aquest moment els increments.
Diu que és cert que l'Ajuntament es basa, de manera important, en el que recapta de
la ciutadania per poder prestar serveis, però també ho és que disposa d'altres fons de
finançament, malgrat que siguin cada vegada més escadusseres.
Considera, més enllà d'això, que per gestionar els increments i per demanar als
ciutadans que paguin una quantitat concreta per un servei determinat, cal que
l'Ajuntament sigui molt clar i transparent.
No pretén dir, amb això, que el regidor senyor Camprubí o l'equip de govern no ho
siguin, però creu que s'han de posar sobre la taula algunes qüestions per fer-hi una
reflexió i poder prendre una decisió al respecte, tant per part d'aquesta Administració,
com dels ciutadans.
Entra, a continuació, en l'anàlisi més detallada de les Ordenances Fiscals, i comença
per l'IBI (Impost sobre Béns Immobles), que defineix com el cavall de batalla de cada
any del GMCiU. Diu que el seu grup municipal en parla cada any perquè s'incrementa
molt per damunt de l'IPC.
Manifesta que fa set o vuit anys, aproximadament, es va posar sobre la taula una
regularització del valor cadastral dels béns immobles, que era del 100 per 100, i es va
acordar que es prorratejaria, és a dir, que la regularització s'aniria aplicant cada any
durant un termini de deu anys.
Recorda que en aquell moment es va dir que si aquella regularització percentualment
era inferior a l'IPC s'incrementaria fins al nivell de l'IPC d'aquell any. Fa notar que l'IPC
d'aquell moment no era el mateix que el d'ara i diu que durant un temps l'equip de
govern va mantenir aquell acord.
Diu, però, que s'ha entrat en un estadi en què l'IPC ha anat disminuint i, malgrat això,
la regularització s'ha mantingut estable.
Comenta que la regularització d'enguany del valor cadastral, que s'imputa directament
també sumant-se a l'IBI és aproximadament del 4 per 100.
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Diu que l'IPC que l'equip de govern calcula d'agost a agost és del 3,3 per 100, però
que aquest increment es posa al damunt d'això, per tant, l'augment real que finalment
pagarà la gent serà del 7,3 per 100.
Fa la reflexió que en els últims tres anys, en xifres rodones, l'IBI haurà augmentat en
un 30 per 100 per a les butxaques dels manresans i les manresanes, i diu que aquest
sí que és un tribut que afecta molt l'economia de les persones, en primer lloc, perquè,
com que es parteix d'una base alta, qualsevol increment és important en xifres
absolutes, però si a més és molt alt la repercussió també ho és.
Afegeix que si se suma el fet que en els darrers anys, pels motius que sigui, qui més
qui menys, ha comprat un pis o un local, és evident que això grava molt i a molta gent.
Diu que, per tant, el GMCiU considera que aquest increment del 7,3 per 100 no és
correcte, perquè supera amb escreix l'IPC i empitjora encara més la situació dels
subjectes passius que estan pagant aquest tribut.
Recorda, respecte al 3 per 100, que abans el senyor Javaloyes ha dit que no era
important centrar la discussió en el percentatge concret, i afirma que sí que cal parlarne, perquè s'està aplicant el valor interanual, respecte el qual el senyor Camprubí deia
que és l'última magnitud fiable que té l'equip de govern prèvia a l'elaboració de les
Ordenances Fiscals.
Diu, però, que el GMCiU ha repetit insistentment en aquest Ple que realment s'hauria
d'aplicar l'IPC corresponent al 31 de desembre, perquè, en els últims anys, llevat
d'alguna excepció, s'ha donat la circumstància que a 31 de desembre l'IPC ha estat
inferior al del mes d'agost, sense que s'hagi bonificat res a ningú.
Manifesta, doncs, que en termes reals s'han incrementat les taxes, els tributs i la
pressió fiscal als manresans per sobre de l'IPC interanual, comptat de desembre a
desembre, i comenta que el GMCiU ha posat sobre la taula reiteradament aquesta
qüestió, respecte a la qual sempre se li ha dit que aquesta era la seva interpretació i
que, en definitiva, es tractava d'una metodologia que quedava instaurada per l'equip
de govern.
Diu, però, que el seu grup municipal no deixarà de plantejar aquest tema i la seva
discrepància al respecte, pel fet que se li hagi dit això.
Es refereix, a continuació, a l'ICIO i a les plusvàlues—que és el nom vulgar amb què
es coneix l'Impost sobre transmissions patrimonials.
Diu que el GMCiU ha fet un càlcul aproximat en el sentit que els increments que estan
previstos per a aquests dos conceptes repercutiran finalment sobre l'increment del
preu de l'habitatge en un 2 per 100.
Afirma, en conseqüència, que s'està incrementant del 2,87 al 3,8 per 100, que suposa
un 33 per 100, aproximadament, mesura que significa, en opinió del GMCiU, una
inflació sobre el cost del metre quadrat construït a Manresa, pel que fa als nous
habitatges.
Diu que un dels cavalls de batalla que ha tingut aquest Ajuntament, tant des del govern
com des de l'oposició, ha sigut aplicar la contenció en els preus del metre quadrat dels
habitatges de la ciutat.
Sap que l'equip de govern ho justificarà dient que aplica la bonificació de l'ICIO en un
95 per 100, també en el sector privat, a l'hora de construir habitatges de protecció
oficial, i creu que és positiu, però considera que, malgrat això, tothom és conscient que
alguns projectes de nous habitatges que no són de protecció oficial estan pendents
d'iniciar-se, els quals, ara, com a conseqüència de l'actuació de l'Ajuntament de
Manresa, costaran més diners.
Conclou, doncs, que l'Ajuntament està inflacionant el preu de l'habitatge a Manresa.
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Diu que és evident, però, que això és un problema relatiu per al constructor, perquè, al
final, repercutirà sobre el comprador, ja que el constructor fa de «corretja de
transmissió».
Manifesta que, probablement, quan comenci a disminuir la fal·lera que s'està produint
des de fa anys per comprar habitatges, haurà de moderar algun marge empresarial,
però, de moment, no és així, perquè la demanda continua essent extraordinària,
circumstància que acabarà repercutint en el preu dels habitatges.
Diu que no li preocupa que aquesta situació afecti als qui tinguin la intenció d'adquirir
habitatges amb finalitats especulatives, sinó que l'amoïna la gent que ha d'accedir a un
habitatge, d'entre els quals hi ha els joves i els qui, en certa manera, formen part del
que es coneix com la "massa dels treballadors", que es trobaran amb un pis encara
més car.
Explica, respecte a les plusvàlues, que es calculen en base a dos percentatges: el
percentatge anual d'increment i el tipus de gravamen, que s'ha unificat al 29 per 100; i
diu que el càlcul de les plusvàlues acaba donant la quota líquida resultant de
multiplicar el valor dels terrenys pel nombre d'anys i pel PAI (Percentatge Anyal
d'Increment), amb la qual cosa s'obté una base imposable, que es multiplica pel tipus
de gravamen; i torna als dos apartats, que són l'1 per 100 de l'ICIO i l'1 per 100 de les
plusvàlues.
Diu que el GMCiU considera que aquest no és un bon camí, tot i que el respecta i
malgrat que entén que l'equip de govern vulgui aprofitar un moment com l'actual, en
què es dibuixa el desenvolupament de la ciutat amb zones de creixement molt
concretes i amb un ritme de construcció que encara és alt.
Sobre les llicències d'activitat, manifesta que abans s'aplicava tenint en compte tres
criteris: la superfície, el carrer on s'ubicava i el tipus d'activitat. Diu que, d'aquesta
manera, el càlcul era complex i que ara s'aplicarà el criteri dels metres quadrats que
ocupa l'activitat, respecte el qual, sense voler caure en el parany d'afirmar que això és
una catàstrofe que portarà als barris perifèrics a un «pacte de la fam», diu que és
important. Puntualitza també que la llicència d'activitats es paga una sola vegada.
Recorda que en un punt anterior d'aquesta mateixa sessió plenària, s'ha aprovat un
dictamen amb el qual se sol·licitava a la Generalitat de Catalunya un ajut per import de
més de 12 milions d'euros, per revitalitzar el nucli antic de la ciutat; diu que això està
molt bé i que hi ha molta feina feta al darrere. Manifesta, però que ara, amb una
llicència d'activitats com la que es planteja, a través d'aquesta reforma, disposar d'un
local en un carrer determinat del nucli antic, que en aquest moment encara no és
comercialment rendible per a ningú, costarà els mateixos diners que si estigués ubicat
en un carrer de primera.
Malgrat que és conscient que algú pot argumentar que l'import del lloguer o el preu
dels dos locals no és el mateix, creu que això no deixa de ser un factor afegit, per tant,
insisteix en opinar que la mesura no és correcta. Fa notar també que, per la informació
que li ha fet arribar la regidoria, es preveu recaptar un 20 per 100 més del que
s'obtenia fins ara.
Pregunta al senyor Camprubí si la llicència comercial municipal—que és la dels 3
euros per metre quadrat, a partir d'una superfície determinada—s'acumula a la
llicència d'activitats i si podríem estar d'avant d'un supòsit de doble imposició. Aclareix
que ho planteja sense entrar a discutir la naturalesa de la llicència comercial municipal.
Quant al Conservatori municipal de música de Manresa, manifesta que s'aplica un
increment del 10 per 100, amb el rerefons d'un ideal que ha perseguit l'Ajuntament des
de fa temps, consistent en repartir a terços el cost entre la Generalitat de Catalunya,
l'Ajuntament i el usuaris. Recorda, al respecte, que el regidor delegat d'Hisenda ha dit

170

que l'objectiu és que els usuaris paguin més, és a dir, aportin una part proporcional
més important en aquest Pressupost; i pregunta com es reparteixen en aquests
moments els terços ideals als quals no s'arriba i com estan de desequilibrats.
Pregunta també quina procedència tenen els alumnes del Conservatori municipal de
música. Diu que no pretén discriminar ningú, però vol saber fins a quin punt
l'Ajuntament de Manresa està subvencionant alumnes que no són manresans. Aclareix
que no està demanant que es «tanqui l'aixeta» ni pretén situar en crisi aquest centre
d'ensenyament, sinó que planteja que, des del punt de vista de les dades que es
puguin obtenir d'aquesta prospecció, s'analitzi fins a quin punt s'hi han d'implicar altres
municipis de la comarca així com el Consell Comarcal.
Deixa aquesta reflexió sobre la taula, perquè el cost és important i perquè s'està
subvencionant la formació de persones que no són de Manresa i que no tributen en el
municipi.
A continuació, fa referència al transport públic, i demana en quin punt està la
possibilitat de la integració tarifària i perquè no s'ha plantejat seriosament per a l'any
que ve.
Diu que aquest tema ha estat sempre sobre la taula i s'ha dit que el bitllet era molt
barat, però, després, hi ha hagut queixes respecte a l'elevat cost del transport que
suposa per als estudiants que vénen de fora de Manresa en tren o en autobús.
Manifesta que al GMCiU li interessa que es tracti aquest tema, perquè considera que
la integració tarifària seria molt positiva, i vol conèixer la postura que té al respecte
l'equip de govern.
Seguiment, quant a la taxa per la prestació del servei de clavegueram, diu que, des del
punt de vista del que suposa per a les famílies al cap de l'any, en xifres absolutes, no
és una qüestió per discutir, ja que es tracta d'un o dos euros per any. Diu, però, que
l'augment és del 33 per 100, el qual, aplicat sobre una quantitat petita, dóna també una
quantitat relativament petita.
Manifesta que avui planteja una qüestió que el GMCiU ja va posar sobre la taula a
l'any 2002 i que considera que cal tornar-ho a estudiar perquè és important.
Explica, a continuació, que en la sessió extraordinària del Ple, del 4 de novembre del
1989, es va adoptar un acord que en el seu punt 1.1.b) deia literalment el següent:
«Simplificació del número de figures tributàries, amb l'eliminació de les Taxes sobre
Clavegueram, Balcons i Tribunes, compensant-se la reducció de recursos que això
suposa amb el major rendiment de l'Impost sobre Béns Immobles derivat de l'aplicació
del tipus impositiu del 0,75% sobre els béns de naturalesa urbana.» Comenta que, en
altres paraules, això significa que a l'any 1989 es va subsumir la taxa de clavegueram
en l'IBI, igual que es va fer amb la dels balcons i tribunes. Diu que va ser una
simplificació dels tributs municipals, amb la qual els ciutadans, a través de l'IBI pagava
els altres tres conceptes. Recorda que això va ser així fins a l'any 2002, en què es va
reinstaurar la taxa de clavegueram.
Creu que estem davant d'un fenomen de doble imposició, perquè, des de l'any 1989
fins a l'any 2002, els ciutadans de Manresa dins de l'IBI estaven pagant la taxa de
clavegueram, i, per tant, l'increment que es va anar aplicant sobre l'IBI també
repercutia en aquesta taxa.
Continua exposant que a l'any 2002, sense revocar l'acord del Ple del 4 de novembre,
esmentat, es va reimplantar la taxa de clavegueram, sense, però desglossar-la de l'IBI.
Creu que el normal hauria estat considerar que, si l'any 1989 s'havia inclòs aquesta
taxa en l'IBI, l'any 2002 es tornés a separar, cosa que també hauria d'incloure separar
tot el que això comporta des del punt de vista econòmic i dels percentatges de les
magnituds.
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Diu que això no va passar, sinó que des de l'any 2002 fins ara s'ha pagat dues
vegades la taxa de clavegueram, la que estava inclosa en l'IBI, consolidada des del
1989, i la que posteriorment s'ha reinstaurat després de l'any 2002.
Explica que, segons les dades de què disposa, l'any 1988 es van cobrar 316.000
euros en concepte de taxa de clavegueram i l'any 1989, 340.000, aproximadament.
Diu que amb els increments que s'han aplicat sobre l'IBI des d'aquella data fins ara—
que també consolidaven l'increment de la taxa de clavegueram inclosa en l'impost—en
aquests moments potser es podria afirmar que s'estan pagant per la taxa de
clavegueram, dins de l'IBI que cobra l'Ajuntament de Manresa, dins del rebut, entre
700.000 i 800.000 euros, tenint en compte, a més, que la ciutat ha crescut i, per tant,
s'han generat nous subjectes passius que paguen l'IBI.
Fa notar que aquest import supera amb escreix el Pressupost previst per al
clavegueram, que és de 520.000 euros, que ha presentat anteriorment el regidor
senyor Camprubí.
Creu, doncs, que això és anòmal i, per tant, el GMCiU ho vol posar sobre la taula,
perquè considera que s'ha de resoldre d'alguna manera.
Manifesta que si l'any 1989 es va prendre una decisió i l'any 2002 no es va decidir
tornar-ho a desglossar, sinó que es va tornar a crear la taxa, creu que això són «faves
comptades».
Per això, creu que no només s'hauria de deixar d'aplicar el 33 per 100 sobre la taxa de
clavegueram, sinó que aquesta taxa no hauria d'existir o, en el cas que hagi d'existir,
s'hauria de tornar a desglossar de l'IBI.
Afegeix que, en l'opinió del GMCiU, s'ha d'evitar que es pagui dues vegades, encara
que sigui amb un o dos euros anuals, perquè, al final, les xifres globals sí són
importants i són les que s'acaben reflectint, com ha explicat molt bé anteriorment el
senyor Camprubí.
Acaba la seva intervenció anunciant el vot negatiu del GMCiU als dictàmens, per les
raons que ha exposat.
El senyor Camprubí i Duocastella pren novament la paraula per respondre les
intervencions que s'han fet.
Comença responent a l'afirmació que ha fet el senyor Javaloyes, en el sentit que si
l'Ajuntament de Manresa gestionés bé, podria augmentar la recaptació, que, malgrat
que ell no és qui ho hauria de dir, els serveis financers de l'Ajuntament podrien explicar
que Manresa és coneguda per la seva alta capacitat recaptadora; és a dir, un cop
establerts els tributs, Manresa és de les ciutats en les quals l'eficàcia en aquest sentit
és de les més altes.
Ignora, per tant, de quina manera es podria recaptar més, tenint en compte que ja
s'està arribant al 92 i al 93 per 100 de recaptació sobre el que es pot arribar a obtenir.
A continuació, fa un repàs de les diferents figures que s'han anat citat durant el debat.
Es refereix primerament a la taxa per la llicència d'activitats, aclarint una qüestió de
concepte: les taxes es cobren per un servei determinat. Explica que el servei que fan
els Serveis urbanístics és comprovar si la sol.licitud que es presenta compleix amb la
normativa o amb els reglaments adients. Diu que sota aquest concepte, considera que
la feina administrativa que es fa no varia en funció de la zona on estigui ubicada
l'activitat per a la qual es demana la llicència, per tant, en aquest sentit, tant és que
estigui situada al carrer d'Àngel Guimerà, a la Font dels Capellans o a la Balconada.
Afegeix que també és indiferent el tipus d'activitat de què es tracti, que pot ser una
perruqueria o un comerç.
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Diu que és evident que si l'activitat és molt més gran, requerirà llicència ambiental, per
a la qual ja hi ha establert un altre tipus de tarifa.
Insisteix, doncs, que el criteri és que es cobra per la feina feta, independentment del
tipus d'activitat i de la seva ubicació; i diu que l'equip de govern es referma en això,
perquè la modificació de l'IAE ja grava els comerços o les activitats comercials en
funció de la seva radicació i del seu volum de negoci.
Creu, en conseqüència, que ja existeixen altres impostos que tenen la funció de
recaptar d'acord amb la situació i el volum de negoci de les activitats.
Diu que no està d'acord amb l'afirmació del senyor Javaloyes en el sentit que
l'Ajuntament castiga el comerç del barri i li ofereix la possibilitat de comparar aquest
sector amb els altres, a fi de veure si pagarà més o menys.
Manifesta que tampoc es pot deixar de banda les línies de subvencions per als
comerços del barri antic, que s'han creat per afavorir la implantació de negocis en els
sectors que estan mancats d'aquest tipus d'activitats.
Diu, per tant, que qualsevol comerç que s'obri en el barri antic, ja té la possibilitat
d'accedir a aquesta línia d'ajuts, respecte a la qual sempre s'ha procurat que el seu
import compensi els costos de la llicència d'activitats.
Quant a l'ICIO, respon a l'afirmació que s'ha fet en el sentit que l'1 per 100 d'increment
que s'aplicarà a aquest concepte farà augmentar en el mateix percentatge el preu de
venda dels pisos, que cal preguntar-se si en el preu de venda dels pisos tot està
relacionat amb la construcció; ell creu que no, ja que quan es compra un pis, una cosa
és el valor del sòl, que no està gravat en aquest impost, i una altra cosa són les
operacions comercials, administratives, de promoció, i una part corresponent al cost de
l'habitatge, que legalment el constructor registra en el Col.legi d'Arquitectes, el qual,
evidentment, tindrà l'1 per 100 de cost.
Insisteix, per tant, que aquest 1 per 100 no grava el cost de l'habitatge, sinó que serà
el 0,3 o el 0,4 per 100, depenent del pes que tingui el cost de la construcció de
l'immoble.
Diu que malgrat que probablement pujarà el cost de l'habitatge, també augmentaran
tots els preus del parc d'habitatges que té la ciutat.
En relació amb l'IPC, diu que si tingués la capacitat d'endevinar quin nivell tindrà a
finals d'any seria més fàcil aplicar-lo, però, com que això no és així, cal buscar una
referència i, per tant, el que preval és utilitzar sempre el mateix criteri, cosa que s'ha fet
sempre durant els darrers anys, comptant-ho d'agost a agost.
Diu que alguns anys aquesta referència s'ajusta més a l'IPC real del moment i d'altres,
no, i comenta que si s'analitza l'increment que ha experimentat l'IPC anual durant els
darrers cinc anys i quan s'han apujat els impostos tipus IPC, es veurà que encara hi ha
1,15 punts a favor de l'Ajuntament.
Informe, en la mateixa línia, que l'IPC comptat al desembre s'ha incrementat en els
últims cinc anys en un 16,2 per 100, i que els impostos només ho han fet en un 15,05
per 100.
Manifesta que l'IPC és una referència per a actualitzar els preus i no una finalitat en sí
mateix, perquè no es pot dir que els serveis que presta l'Ajuntament s'han incrementat
d'acord amb l'IPC. Afegeix que és evident que els actuals serveis no són els mateixos
que els de fa cinc anys ni tampoc els de fa un any, quant a la millora dels barris i dels
carrers o a l'atenció a les persones en situació d'atur.
Demana, doncs, als membres presents que observin si en els darrers anys s'han
incrementat també els serveis d'acord amb l'IPC anual.
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Diu que és difícil fer comparacions en aquesta qüestió, perquè s'estan comparant
xifres amb serveis, però creu que la quantitat de serveis que ha pogut donar aquest
Ajuntament és superior a que ara es vulgui valorar si es tracta d'un 15 o un 16 per 100.
Comenta també que probablement si ara s'hagués pogut aplicar l'IPC de finals de
desembre i, per tant, es pogués recuperar aquest 1,15 punts, ara l'Ajuntament tindria
2,5 milions més d'entrades, que no té. Diu, doncs, que probablement el fet d'aplicar-lo
en base al mes d'agost va en contra de l'Ajuntament.
Diu que en el còmput es produeix aquest punt de diferència, però, que en el fons el fet
d'haver-ho d'aplicar al mes d'agost suposa menys recaptació per a l'Ajuntament.
Respecte a les escombraries, diu que si no s'han incrementat és perquè l'Ajuntament
havia assumit un compromís, fruit d'una negociació entre els veïns i aquesta
Administració. Diu que, per això, l'únic que ha fet és explicar aquest acord i comenta
que si és un èxit, és mèrit de tots, i que es va acordar que el compromís era per a un
any, el qual, un cop transcorregut, ja es veurà com ha anat.
Quant a l'escola de música, diu que és evident que ara no es compleix el terç respecte
els costos i explica que la part del cost que assumeix l'Ajuntament és del 77 per 100, el
de la Generalitat de Catalunya és del 12 per 100 i el de l'alumne és de l'11 per 100.
Diu que, per tant, encara queda marge fins a arribar al 30 per 100, però creu que això
s'ha d'implantar gradualment, perquè si ara s'apliqués aquest augment probablement
els grups de l'oposició de l'Ajuntament serien els primers en reclamar.
Manifesta que l'Ajuntament té l'objectiu d'arribar a aquest terç i informa que l'any que
ve realitzarà una anàlisi de costos a fi de veure com es pot aplicar.
Respecte a la procedència dels alumnes del Conservatori de Música, diu que no
disposa d'aquestes dades en aquest moment, però que les facilitarà als qui ho han
demanat quan les tingui.
Informa, al respecte, que les bonificacions que es concedeixen als alumnes que no
obtenen ingressos equivalents al salari mínim interprofessional, només es donen als
qui estan empadronats a Manresa.
Pel que fa a la taxa pel servei de clavegueram, diu que hi ha hagut coincidència
respecte a la idea que no s'ha de discutir l'import i es pregunta si cal que es repassin
les actes de les sessions plenàries dels anys 1989 i 2002, i si és necessari reobrir
aquest debat. Diu que des de l'any 1989 han transcorregut quinze anys, durant els
quals han passat moltes coses i, per tant, personalment creu que no cal reobrir
aquesta discussió.
Recorda que a l'any 2002 ja es va fer un debat important sobre si es produïa o no una
doble imposició, i diu que, tal com ha comentat el senyor Vives, l'any 1989 l'objectiu
era simplificar els impostos que hi havia en aquell moment, i, en conseqüència, es deia
que, com que es recaptaria més amb l'IBI, no calia crear aquesta taxa.
Manifesta, però, que en les Ordenances Fiscals des de l'any 1989 fins ara, no es diu
enlloc que la taxa de clavegueram estigui inclosa en l'IBI; afirma, per tant, que no es
produeix una doble imposició.
Diu que en aquell moment es va decidir anul.lar aquesta taxa, perquè es va considerar
que amb la nova contribució de l'IBI ja s'obtindrien més ingressos i, per tant, no tenia
sentit mantenir aquesta figura impositiva; opina, doncs, que no val la pena donar més
voltes sobre aquest tema.
Quant a l'afirmació que ha fet el senyor Javaloyes, en el sentit que durant molts anys
no es va fer res pel manteniment de les clavegueres, es pregunta des de quan
considera el portaveu del GMPPC que l'Ajuntament no ha fet res en aquest aspecte.
Diu que desconeix què es va fer a l'any 1989 sobre aquest tema, perquè ell no era a
l'Ajuntament, però el que sí pot afirmar és que durant els darrers cinc anys s'ha fet una
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important renovació de la xarxa de clavegueram de la ciutat, intervenció que no
s'hauria pogut pagar mai amb les taxes tan minses que hi havia d'aquest concepte.
Manifesta que els membres presents saben que ara hi ha una renovació de col.lectors,
que no consisteix en fer-ne de nous, sinó en modificar i mantenir el que ja existeix, en
concret, en ampliar el diàmetre al carrer de Sant Joan d'En Coll; com també saben que
aquesta intervenció costa a l'Ajuntament més de 6,5 milions d'euros (1.100 milions de
pessetes).
Recorda que va passar el mateix amb el Torrent de Sant Ignasi, que va costar 182
milions de pessetes; el Torrent dels Predicadors, que va tenir un import de 90 milions
de pessetes; Sant Pau i la Creu del Tort, que van valer 122 milions de pessetes; i la
més recent, del juliol d'aquest any, respecte a la qual l'Ajuntament va considerar que
per la seva envergadura, l'Ajuntament i les Aigües de Manresa, SA havien de repartirse els costos, que és la del Mossèn Jacint Verdaguer.
Diu, doncs, que en els darrers tres anys, l'Ajuntament ha invertit tres vegades més que
el que es recaptava en aquell moment, actualitzat i acumulat. Comenta que si es
multipliquen els 300.000 euros o els 56 milions als que s'ha referit el senyor Vives pels
últims nou anys de mandat de l'actual equip de govern, dóna com a resultat una
inversió de 400 milions, tenint en compte que la despesa que s'ha produït amb la
revisió i el manteniment dels col.lectors que hi ha és tres vegades superior a l'import
que es recapta.
Recorda que també s'ha fet referència a l'IBI i a un document que ell anomenaria
«document fantasma», perquè ningú l'ha vist, segons el qual no s'aplicarien augments
dels tipus impositius. Manifesta, al respecte, que a l'any 1997 es van posar els valors
cadastrals del 1997 i que, com que semblava que en aquell moment aquell era un
valor molt alt en relació amb l'anterior, la diferència entre el que hi havia i el que sortia
s'anava aplicant cada any, de manera que la pujada no fos tan sobtada, sinó que
s'anés fent de mica en mica.
Diu que a l'any 2007 hi haurà els valors del 1997 i que li agradaria poder parlar dels
valors actuals si cada any s'actualitzessin els valors cadastrals, però que cal tenir en
compte que s'està parlant d'uns valors cadastrals que al 2007 seran com al 1997 i, a
més, és sabut que el boom immobiliari dels últims anys ha fet apujar encara més el
preu dels pisos, no tant pels habitatges que es van valorar a l'any 1997, com pels
pisos nous, respecte els quals no es paga pel valor cadastral actual, sinó que es busca
l'equivalent al 1997 i es va actualitzant.
Posa, com a exemple, un pis construït a l'any 2002, que està situat al carrer de
Guillem Catà, que té 90 metres quadrats i que començarà a pagar aquest any la
contribució. Diu que normalment, el valor cadastral del pis hauria de ser el 50 per 100
del valor de venda del mercat. Aclareix que això no és una invenció seva, sinó que així
ho estableix al Ponència de valors del Ministeri d'Hisenda.
Comenta que aquest 50 per 100 serà de 35.000 euros a l'any 2008, és a dir, un pis
construït a l'any 2002 tindrà a l'any 2008 un valor cadastral de 35.000 euros (6 milions
de pessetes). Afegeix que actualment la base liquidable per la qual es cobra l'1,13 per
100 és de 29.450, per tant, fins i tot en els pisos nous s'estan aplicant unes bases
liquidables inferiors al valor cadastral de l'any 1998.
Diu que hi ha un aspecte que encara és més important: li agradaria que cada any
s'actualitzessin els valors cadastrals o les bases liquidables, ja que així no tindria sentit
fer aquests increments, però que en definitiva s'està intentant arribar a l'any 1998.
Exposa també una dada, que no és seva i que pot fer arribar a qui l'interessi: el que es
recapta a Manresa per habitant en concepte d'IBI, comparat amb altres municipis
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semblants a aquest, segons un estudi elaborat per la Diputació de Barcelona, és un 10
per 100 inferior a la mitjana.
Concreta que en aquest moment es recapta 1 milió d'euros menys que la mitjana de
municipis semblants a Manresa.
Diu que probablement les comparacions no es poden fer aïlladament i cadascú se
centra en el que li convé, però de vegades també són útils per veure de quina
referència es disposa.
Així mateix, explica que el nivell de recaptació d'aquesta ciutat és baix i que sempre
s'ha reconegut que la pressió fiscal de Manresa és baixa. Insisteix en que no es tracta
d'afirmacions seves, sinó que està convençut que qualsevol persona entesa en
finances arribarà a la mateixa conclusió que ell.
Manifesta que així ho diu també l'informe de la Diputació de Barcelona, que amb
dades del 2003, analitzava ciutats semblants a aquesta, com són ara, Vilafranca,
Reus, Vic, Granollers, Igualada i Vilanova i la Geltrú; i les comparava fiscalment. Diu
que la conclusió de l'informe és prou evident: en el conjunt dels tributs, Manresa
recapta 150 euros menys per habitant que la mitjana d'aquestes ciutats, és a dir, 10
milions d'euros menys (1.700 milions de pessetes).
Manifesta que, a partir d'aquestes dades, es pot comparar la quantitat i la qualitat de
serveis o de la gestió, i es pot valorar si és important disposar de diners.
Diu que probablement a ningú li agrada augmentar els impostos i que possiblement es
podria parlar de contenció fiscal o de no rebaixar la capacitat d'engrescament o
d'atractivitat que pot tenir aquesta ciutat, però que això s'hauria de fer quan Manresa
estigui equiparada a les altres ciutats.
Manifesta que mentre la pressió fiscal de Manresa sigui baixa resta encara molt
recorregut per fer.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu al senyor Camprubí que no es tracta només del fet
que si l'equip de govern gestionés millor recaptaria més, sinó que no pel fet de
recaptar més es gestiona millor, si bé és cert que si aquesta gestió es millorable es pot
recaptar i beneficiar més.
Diu que no ha posat en dubte en cap moment la professionalitat del personal dels
Serveis Financers de l'Ajuntament encarregades de la recaptació d'aquesta
Administració, i aclareix que en la seva anterior intervenció es referia a la gestió que
està directament vinculada amb la inversió que es realitza amb els diners recaptats.
Manifesta que personalment li molestaria molt que algú li atribuís el fet d'haver-se
referit al «pacte de la fam», perquè no ho ha fet, sinó que ha parlat d'injustícia; com
tampoc ha dit que els botiguers dels barris, pel sol fet de disposar d'una llicència
d'obertura injusta no obriran els seus establiments.
Quant a l'argument del regidor, referent a que es calcula en funció dels metres
quadrats ocupats per l'activitat, independentment d'on estigui ubicada i del ingressos
que obtingui, diu que, seguint aquesta lògica, el senyor Camprubí deu advocar per
l'eliminació del tram de l'IRPF i per l'establiment d'un tipus impositiu únic, tant si es
cobren 6.000 com 500 milions d'euros per any.
Manifesta que aquest debat genera confusió, perquè aplicant el criteri de calcular-ho
per metres quadrats, s'està creant una injustícia.
Quant a l'argument del senyor Camprubí, referent a que l'IAE ja regula aquesta
situació, diu que afortunadament hi ha pocs comerços que paguen aquest impost.
En relació amb el temor de l'Ajuntament davant del no cobrament de l'IAE, diu que els
Ajuntaments estan rebent de l'Estat espanyol les transferències d'aquest impost que
han deixat de recaptar.
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Diu, per tant, que no es produirà cap crac en els ajuntaments, perquè el govern de
l'Estat, independentment de quin partit l'ocupi—fins ara, si més no—està enviant
trimestralment aquestes transferències.
Manifesta, en conseqüència, que l'argument expressat en el sentit que amb l'IAE es
regula aquesta situació, personalment no li serveix.
Quant a les subvencions que s'atorguen al barri antic per compensar el cost de la
llicència d'activitats, recorda que en el seu moment el GMPPC va suggerir que
s'establís una línia de subvencions, que es va crear, i respecte a la qual els tècnics
dels Serveis Financers de l'Ajuntament hi van treballar intensament. Manifesta també
que el GMPPC ha demanat reiteradament que aquests ajuts no s'apliquin només en el
barri antic, sinó que s'estengui als barris perifèrics, que s'estan desenvolupant gràcies
al comerç.
Respecte a l'ICIO, reconeix que és cert que s'aplica sobre els costos directes de
construcció i que el valor del sòl, en teoria, no s'hauria de repercutir sobre l'impost,
però diu que també és cert que sobre aquest impost hi ha uns costos d'intermediació,
que són els de la venda; que hi ha l'IVA (Impost sobre el Valor Afegit), que es
repercuteix sobre aquest increment que s'ha fet; i que hi ha tot un procés intermedi
d'abans dels costos de promoció, que és el cost real de la venda d'un immoble. Diu
que dins de tot aquest procés, l'1 per 100 que s'ha fiscalitzat de l'ICIO s'ha convertit en
molt més que l'1 per 100, malgrat que no s'hagi repercutit aquest percentatge
directament sobre el total de la venda de l'immoble.
Afirma que això crearà un greu perjudici farà que fiscalment el metre quadrat en la
construcció estigui més inflat, perquè els promotors ho repercuteixen sobre els costos
que tenen—com faria qualsevol altre ésser humà.
Davant la idea que Manresa s'ha de comparar amb les altres ciutats intermèdies, crida
l'atenció sobre el fet que ja fa anys que s'està fent aquesta comparació i afirma que
aquest raonament ha estat l'excusa de l'equip de govern per incrementar els impostos
cada any.
Diu que aquest és l'argument principal de l'equip de govern i opina que el nivell
d'impostos de les altres ciutats mitjanes no ha de servir de referència a Manresa.
Manifesta que ja fa nou anys que l'equip de govern dóna la mateixa excusa i que,
malgrat que la primera vegada podia ser vàlida, ara ja és repetitiva.
Comenta que li ha agradat que es tornés a plantejar el tema del clavegueram en
aquest debat, perquè el GMPPC va interposar un recurs contra aquest impost, en el
que al·legava que a l'any 1989 l'equip de govern d'aquell moment va eliminar aquest
impost i el dels balcons i les tribunes, i va crear la figura impositiva de l'IBI.
Diu que s'entén, per sentit comú, que amb aquestes mes ures els conceptes de
clavegueram, balcons i tribunes passaven a formar part de l'IBI, sense que calgui que
es digui expressament.
Manifesta que no té intenció d'entrar a fons en aquest debat sobre el clavegueram,
perquè creu que no és el moment de fer-ho, sinó que el moment hauria sigut fa dos
anys, quan s'hauria d'haver interposat un recurs contenciós administratiu, però el
GMPPC no ho va fer perquè va veure que a tothom li semblava bé la decisió adoptada
per l'Ajuntament. Aclareix que quan diu tothom no es refereix només als polítics, sinó
també a les entitats i associacions, i diu que a alguns ja els estava bé la situació i
d'altres no li donaven cap importància.
Explica que, davant d'aquesta situació, el GMPPC no va voler interposar el recurs
contra l'equip de govern de l'Ajuntament per aquest tema.
Fa notar que ara aquesta situació dol, perquè en l'IBI ja s'estava pagant el
clavegueram.
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Aclareix que quan ha dit anteriorment que l'equip de govern no feia res respecte al
clavegueram, es referia a que no s'ocupava del manteniment d'aquest servei; i que
quan el regidor senyor Camprubí explica les importants intervencions que s'han fet
durant els darrers anys en la xarxa de clavegueram, s'està parlant fonamentalment de
treballs de reforma del clavegueram que era necessari realitzar pel creixement que ha
experimentat la ciutat.
Diu que no dubta que aquestes intervencions siguin necessàries, però creu que no es
poden considerar com a treballs de manteniment, sinó que són inversions en la xarxa
del clavegueram.
Considera que s'han de distingir aquests dos conceptes.
Recorda que el senyor Camprubí ha dit que a l'any 1989 no era a l'Ajuntament i diu
que ell tampoc hi era, però fa notar que en aquella dècada el partit del senyor
Camprubí tenia responsabilitats de govern.
Manifesta que, si en els darrers nou anys l'actual equip de govern ha fet tantes coses
bones, durant els anys vuitanta en va fer d'altres, algunes de les quals no van ser tan
bones i d'altres potser va ser millors.
Creu que no és acceptable que un membre de la Corporació digui que no hi era en
una època determinada, perquè, malgrat que ell tampoc hi era, el cas és que
l'Ajuntament arrossega aquest problema des de fa anys i els qui governaven en aquell
moment haurien d'haver tingut cura del manteniment.
Diu, per tant, que el GMPPC, sense entrar a discutir xifres concretes, demana que se
suprimeixi la taxa directament, tal com ha va demanar en el seu moment.
Vol deixar clar que l'IBI el paga tothom i, per tant, el sorprèn que es digui que només el
paguen els propietaris, perquè no és així, ja que els qui ocupen un local comercial o un
pis de lloguer també el paguen, independentment del nivell de renda que tingui.
Diu també que, malgrat que es fes la revisió cadastral a l'any 1997, el tipus impositiu
que aplica l'equip de govern, a part del coeficient corrector, l'ha anat aplicant per l'IPC
cada any.
Com que hi ha una revisió cadastral, que, a més, per la repercussió que pot arribar a
representar per a la ciutadania es fa repercutir a deu anys vista, es pregunta quin
sentit té que, a més a més, es vagi incrementant cada any amb l'IPC.
Diu que s'ha accelerat aquest procés de repercussió a deu anys vista, amb un tipus
impositiu reduït pràcticament a sis anys, perquè segurament en aquest moment, quan
ja fa sis o set anys que es va fer la revisió, si s'observa quins són els nivells de la
revalorització de l'IPC que se li ha donat amb el tipus impositiu es veurà que s'ha
assolit gairebé el 100 per 100 de la revisió cadastral.
Manifesta que si el problema és que, com ha comentat el senyor Camprubí,
l'Ajuntament cobra 10 milions d'euros menys que la mitjana d'altres ciutats semblants,
li aconsella que demani la revisió cadastral cada any, però creu que l'important és que
el tipus impositiu és el que grava l'economia domèstica directament, i això és el que
s'està fent.
Personalment, no li serveix l'argument consistent en que hi ha altres ciutats que
cobren més, i creu que potser s'hauria de fer una reflexió sobre la causa per la qual hi
ha persones d'aquests altres municipis que es traslladen a viure a Manresa. Creu que
la resposta pot ser el tipus impositius, el preu del metre quadrat de l'habitatge, les
infraestructures de comunicació i els serveis. Diu que els ciutadans tenen en compte
aquests aspectes en el moment d'escollir la ciutat en la que volen viure, i opina que
l'Administració té l'obligació d'intentar oferir aquests serveis, sense gravar
excessivament els nous ciutadans.
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Manifesta que amb l'actitud de recaptar ara que és un bon moment per fer-ho es corre
el risc de posar en perill la construcció, que és l'element més important per al
desenvolupament de la ciutat.
El senyor Vives i Portell diu al senyor Camprubí que parlar de taxes o de tributs, en
general, creu que, malgrat que és evident que cal fer-ho en relació amb els serveis que
es volen prestar i a la seva qualitat, també s'ha de tenir en compte el poder adquisitiu
dels ciutadans.
En aquest sentit i en relació amb l'argument del senyor Camprubí referent a que el
nivell de recaptació d'altres ciutats mitjanes és superior al de Manresa, diu que en
algunes d'aquestes ciutats el preu per metre quadrat dels habitatges és més car que a
Manresa. Suposa, en conseqüència, que moltes de les persones que viuen en
aquelles ciutats, tenen un poder adquisitiu més alt que les que es desplacen a viure a
Manresa, on compren o lloguen un pis.
Considera, per tant, que no es poden comparar altres ciutats mitjanes amb Manresa,
com si tinguessin les mateixes característiques, ja que són iguals en alguns aspectes,
però no en d'altres, i insisteix en que el poder adquisitiu dels ciutadans d'una i altres
ciutats no deu ser el mateix.
Diu que aquesta dada és representativa, perquè significa que hi ha d'haver
proporcionalitat en aquest tema.
En aquest sentit, creu que proporcionalment es podria arribar a afirmar, amb més o
menys exactitud, que a Manresa l'IBI que es paga no és superior ni inferior a aquestes
altres ciutats.
Puntualitza que ho diu des del punt de vista de la proporcionalitat i no en termes
absoluts, ja que, com s'ha dit anteriorment, les xifres són les que són i no es poden
discutir.
Quant a l'ICIO i les plusvàlues i de la seva incidència sobre l'increment del preu dels
habitatges, recorda que el regidor senyor Camprubí ha parlat d'aquest impost i el
ponderava amb tot el que ha comentat, malgrat, però que no ha fet referència a les
plusvàlues, que és l'afegitó que falta.
En aquest sentit, manifesta que si l'ICIO s'està gravant la construcció, amb les
plusvàlues s'està gravant el sòl sobre el qual s'edifiquen les construccions, i per tant,
creu que s'ha de parlar de les dues dades acumulades i de la incidència que això té en
el mercat immobiliari.
Diu que no s'ha parlat de la qüestió que ell ha plantejat abans sobre la possibilitat que
s'estigui produint una doble imposició en el cas de la llicència comercial municipal
respecte a la llicència d'activitats, per als locals o les superfícies que es puguin veure
afectades per la primera d'elles.
Així mateix, diu que ha quedat pendent la qüestió de la integració tarifària, sobre la que
tampoc se n'ha pogut parlar.
Respecte a la taxa pel clavegueram, diu que manté la postura que ha exposat
anteriorment, però insisteix en la idea de la doble imposició, perquè, malgrat que algú
cregui que no és el moment de parlar-ne, ell considera que sí ho és, perquè es tracta
d'un increment important de la taxa, ja que encara que l'import per a cada família no és
molt elevat, en xifres absolutes, la quantitat total que recapta l'Ajuntament en aquest
concepte sí que ho és, i també és important per la filosofia que hi ha al darrere de
l'aplicació dels tributs.
Llegeix, a continuació, un fragment de l'acta de la sessió plenària del 1989:
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«... aquest any, l'aplicació de la nova Llei d'hisendes locals 39/1988, fa que hi hagi
canvis radicals respecte a la fórmula tradicional d'anys anteriors i ha obligat a
replantejar tot un seguit d'impostos, de manera que, per imperatiu legal, l'Impost sobre
Béns Immobles és el substitutiu de la Contribució Territorial Urbana i de l'Impost sobre
Solars. Per tant, en el primer gran apartat els impostos i com a proposta de l'equip de
govern, engloben en un paquet la taxa de clavegueram, balcons i tribunes, la
Contribució Territorial Urbana i l'Impost sobre Solars, i és tot això que es denomina ara
Impost sobre Béns Immobles, que, si abans, tenien cadascun una aplicació resultat
d'uns càlculs diferents, ara segons la nova Llei l'aplicació és única per a tots, partint del
valor cadastral, i sobre la base imposable s'aplica un únic tipus de gravamen. L'equip
de govern proposa el 0,74%...»
Diu que això, de fet, suposa una doble imposició, malgrat que els juristes ho puguin
discutir.
Manifesta que filosòficament és important que això estigui clar i també per als
increments que ha tingut després l'IBI i pels conceptes que s'estan pagant juntament
amb la taxa pel clavegueram.
Acaba la seva intervenció fent un darrer apunt sobre la taxa del clavegueram: recorda
que el senyor Camprubí ha explicat que l'Ajuntament ha fet i continua fent inversions
importants en la xarxa de clavegueram, cosa que no nega perquè és evident, diu, però
que també cal explicar que una part important d'aquestes inversions es cobreixen amb
fons FEDER. Diu que s'han de combinar les dues situacions: la que es deriva de la
pròpia taxa o de l'aplicació que fa l'equip de govern de la taxa amb l'augment
corresponent, i la dels fons que rep aquesta Administració.
L'alcalde proposa al senyor Vives que es parli en un altre moment de la integració
tarifària, per no allargar més el debat en aquesta sessió.
Pregunta també al portaveu del GMCiU si el fragment que ha llegit de l'acta de la
sessió plenària de l'any 1989 correspon al dictamen o a la intervenció d'algun membre
corporatiu i, en el cas que es tracti d'un regidor, qui era.
El senyor Vives i Portell respon que suposa que l'alcalde ja deu imaginar qui feia
aquella intervenció i diu que era el senyor Sala i Rovira, que en aquell moment era
regidor d'Hisenda, que avui és present a la Sala.
L'alcalde diu que, malgrat que dóna tota la credibilitat al senyor Sala, el creïble són els
dictàmens i no els arguments dels regidors, és a dir, que el senyor Vives està
argumentant un fet de l'any 1989 a través de la intervenció d'un membre que
actualment està a l'oposició.
Quant a la doble imposició, opina que no existeix i diu que en el cas que hagi existit en
algun moment, es va acabar quan es va fer la revisió cadastral a l'any 1996.
Comenta també, al respecte, que quan es va crear l'Impost d'equipaments comercials
de grans superfícies, també es pot discutir si es tractava o no d'una doble imposició.
Reitera, doncs, el seu convenciment que la doble imposició no existeix i encoratja al
senyor Vives a recórrer als Tribunals, si està segur que sí es produeix.
Diu que l'afirmació que ha fet el portaveu del GMCiU és molt seriosa, ja que ha dit que
aquest Ajuntament està cobrant dues vegades pel mateix concepte.
Creu que l'important són els serveis que es donen i diu que l'Ajuntament prestava els
serveis en el seu moment.
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Manifesta que es pot discutir si des de l'any 1989 fins a l'any 1995 el que es cobrava
en concepte l'IBI s'introduïa, d'alguna manera, en el concepte de taxa per clavegueram
i si els 316.000 euros es destinaven a inversió, però ara no vol entrar en aquesta
discussió.
El senyor Vives i Portell manifesta que el GMCiU no acudirà als tribunals per
defensar postures polítiques i qüestions com aquesta, perquè ja té les sessions
plenàries per fer-ho.
Diu, però, que el que sí pot dir el GMCiU és que li pot fer por, en un moment
determinat, perquè se sent solidari amb tot el que passa a l'Ajuntament i amb les
decisions que es prenen, ja que, en cas contrari, no hi seria ni feria servir el discurs
que està utilitzant, sinó un altre de ben diferent i segurament seria molt més destraler.
Manifesta que no és així, sinó que el GMCiU intenta plantejar qüestions raonables i de
manera raonada i que, per tant, el que sí li pot fer por en un moment determinat és que
algú—que no serà el GMCiU—s'agafi a aquest argument, qualsevol que sigui el seu
objectiu, i creï un problema a tots.
Insisteix en la idea que el problema seria de tots, perquè avui s'aprovaran les
Ordenances Fiscals perquè les aprovarà l'equip de govern, però finalment com a
Consistori, el GMCiU és solidari amb les decisions que adopta el Ple i amb el que
passa a l'Ajuntament.
Acaba dient que el GMCiU creu que havia de posar aquesta qüestió sobre la taula,
però no té cap intenció de judicialitzar la política municipal, perquè no es tracta d'això.
L'alcalde diu al senyor Vives que s'alegra que no ho faci, però també li ha de dir que,
malgrat que són certes les paraules que va dir el senyor Sala respecte a aquesta
qüestió a l'any 1989—al qual dóna tota la credibilitat i el considera una persona
honesta—cal tenir en compte que aquesta situació no es va produir només a Manresa,
sinó també a Reus i a Mataró. Per tant, pregunta al senyor Vives com s'explica que en
aquests municipis hi hagi taxa de clavegueram.
Afirma que altres ajuntaments també ho estan fent, perquè es van trobar en la mateixa
situació que Manresa, amb la modificació de la Llei d'hisendes locals, a l'any 1989, els
quals, segons les paraules del senyor Vives, també estarien aplicant una doble
imposició.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos en els punts 7.1.1 i 7.1.2 de
l’ordre del dia, s’aproven per 15 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA i 4 GMERC) i 10
vots negatius (8 GMCiU i 2 GMPPC) i, per tant, esdevenen acords plenaris amb el
contingut que ha quedat reproduït.
7.1.3 INFORMAR LA REVISIÓ DE LES TARIFES DEL SERVEI PÚBLIC D'AUTOTAXIS PER A L'ANY 2005.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de l'1 d'octubre
del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"El Sr. JOAN OLIVA MERCÈ, en nom i representació de l’ASSOCIACIÓ RÀDIO TAXI
MANRESA ha presentat sol·licitud de revisió de tarifes del servei públic d’auto-taxis de
la ciutat de Manresa.
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Atès el que disposen els articles 2 i 3 del Decret 149/1988, de 2 d’abril sobre
modificació i implantació de tarifes de béns i serveis en règim d’autorització o
comunicació prèvies.
Vist l’estudi econòmic presentat pel sol·licitant.
Vist l’informe econòmic emès per la Cap de Secció de Tresoreria.
El President de la Comissió Informativa, de Control d’Hisenda i Promoció Econòmica, i
Especial de Comptes proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Primer: Informar en part favorablement la sol·licitud de revisió de les tarifes del servei
públic d’auto-taxis de la ciutat de Manresa presentada pel SR. JOAN OLIVA MARCÈ
en nom i representació de l’ASSOCIACIÓ RÀDIO TAXI MANRESA, i proposar el règim
tarifari següent a partir de l’1 de gener de 2005:

Baixada de bandera
Quilòmetre recorregut
Hora d’espera
Recollida a domicili
Suplements:
Sortida estacions
Maletes
Animals domèstics
Serveis especials(bodes, funerals
-inclou dues hores d’espera-)

Tarifa 1
1,90
0,90

Tarifa 2
1,55
0,75

13,75
1,20
0,75
0,90
0,75
46,85

Es gossos guia, cotxets de nen i cadira de rodes són gratuïts.
Tarifa 1: caps de setmana i festius dia i nit de dilluns a divendres de les 22 a les 7
hores.
Tarifa 2: de dilluns a divendres de 7 a 22 hores.
Segon: Traslladar aquest acord, juntament amb l’expedient de la sol·licitud de revisió
de les tarifes, a la Comissió de Preus de Catalunya per a la resolució de la sol·licitud
esmentada."
El senyor Camprubí i Duocastella explica que l'Associació Ràdio Taxi Manresa ha
sol.licitat la revisió de les tarifes del servei d'auto-taxi, per a la qual necessita l'informe
favorable de l'Ajuntament.
Diu que es proposa informar en part favorablement la proposta de l'esmentada
associació, de manera que les tarifes del taxi passaran d'1,85 a 1,90 euros per la
baixada de bandera i de 0,85 a 090 euros per quilòmetre recorregut.
Comenta que els informes són positius i demana el vot afirmatiu dels membres
presents a informar favorablement les tarifes, que aprovarà definitivament la Comissió
de Preus de la Generalitat de Catalunya.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 22 membres presents, amb
l’abstenció dels senyors Jordà Pempelonne, Martínez Conde i Javaloyes Vilalta, per
absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article
100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre.
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
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7.1.4 AUTORITZAR LA MODALITAT DE DESPESA PLURIANUAL PER A
L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE D'ORDENACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR I
PAVIMENTACIÓ DEL PORXO DE L'AJUNTAMENT.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 7 d'octubre
del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Atès que l'Ajuntament de Manresa té previst realitzar les obres d'execució del projecte
d'ordenació de la plaça Major i pavimentació del porxo de l'Ajuntament, amb un
pressupost total pels diferents conceptes de 884.242,78 euros.
Atès que es preveu que l'execució de les obres s'iniciï dins del mes de novembre de
2004, amb un termini màxim d'execució de sis mesos.
Atès que les obres previstes al projecte esmentat reuneix les condicions per a poder
autoritzar la modalitat de despesa plurianual, previstes a l'article 174.2 del text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu7 2/2004,
de 5 de març, i articles 79 i 80 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril.
Atès que, de conformitat amb l'article 174.5 del Reial Decret Legislatiu 2/204, de 5 de
març, i l'article 84.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, la Corporació Municipal
pot acordar l'ampliació dels percentatges de distribució plurianual que s'estableixen a
l'apartat 3 de l'article 174 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, esmentat.
Atès que al Pressupost municipal vigent existeix la partida 511.0.601.62, amb
consignació i finançament suficients per atendre la inversió que es proposa realitzar.
Vist l'informe de gestió emès pel cap de l'Àrea dels Serveis del Territori i el cap del
Servei de Desenvolupament.
El president de la Comissió Informativa d'Hisenda, Promoció Econòmica i Especial de
Comptes proposa al ple de la Corporació municipal l'adopció dels següents
ACORDS
Primer. Autoritzar la modalitat de despesa plurianual per a l'execució del Projecte
d'ordenació de la plaça Major i pavimentació del porxo de l'Ajuntament, per un
pressupost total de 884.242,78 euros.
Segon. Aprovar la següent distribució de la despesa i finançament plurianuals:

EXERCICI
2004
2005
TOTAL

ANUALITAT
(Euros)
319.572,00
564.670,78
884.242,78

FINANÇAMENT (Euros)
Subvenció
PUOSC
120.000,00
180.000,00
300.000,00

Crèdit entitats
financeres
122.292,00
313.796,71
436.088,71

Contribucions
Especials
77.280,00
70.874,07
148.154,07
"

El senyor Camprubí i Duocastella explica que el dictamen fa referència a autoritzar
la modalitat de despesa plurianual per a les obres d'ordenació de la plaça Major i el
seu porxo, que tenen un import de 884.242 euros, per als quals es planteja una
plurianualitat de 319.572 euros per al 2004 i de 564.670 per al 2005.
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Diu que per atendre la part que correspon al 2004 ja hi ha la corresponent partida
pressupostària en el Pressupost d'aquest exercici.
Demana el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 14 vots afirmatius (8 GMS, 2 GMICV-EA i 4
GMERC) i 9 abstencions (8 GMCiU i 1 GMPPC), amb l’abstenció dels senyors Jordà
Pempelonne i Javaloyes Vilalta, per absència de la Sala en el moment de la votació,
d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre.
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
7.1.5 FORMALITZAR I SIGNAR LA CLÀUSULA ADDICIONAL AL CONTRACTE
DE PRÉSTEC SIGNAT EL DATA 7 DE JUNY DE 2002, PER IMPORT DE
3.889.673,43 EUROS AMB EL BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO,
S.A.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 4 d'octubre
del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"En data 14 d’abril de 2002 i per dictamen del ple s’aprovà la concertació d’un préstec
d’import 3.889.673,43 euros amb Banco Santander Central Hispano, SA amb
destinació al refinançament de préstecs preexistents; préstec que es signà en data 7
de juny de 2002 amb l’esmentada entitat.
Vist el que disposa la resolució ECF/1898/2003 de 29 de maig de 2003, per la qual
s’aprova el model de conveni amb les entitats de crèdit relatiu a les operacions de
crèdit a concertar amb els ajuntaments de Catalunya amb la clàusula de domiciliació
de la participació municipal en els tributs de l’Estat.
Per part de Banco Santander Central Hispano, SA s’ha presentat proforma d’una
clàusula addicional al contracte del préstec abans esmentat i en la que l’Ajuntament de
Manresa sol·licita domiciliar de manera irrevocable en un compte del Banco Santander
Central Hispano, SA la participació municipal en els tributs de l’Estat, en la proporció
que representen les anualitats de les operacions de crèdit de cada entitat de crèdit en
el conjunt de les anualitats de les operacions vigents acollides al sistema de
domiciliació; i que l’Ajuntament es compromet a trametre’l a la Direcció General de
Política Financera de la Generalitat de Catalunya després de la signatura del
document.
Per tot això, el primer tinent d’alcalde d’Hisenda i Promoció Econòmica proposa al Ple
de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord següent:
PRIMER. Formalitzar i signar la clàusula addicional al contracte de préstec que es
signà en data 7 de juny de 2002 d’import 3.889.673,43 euros amb Banco Santander
Central Hispano, SA i en la que l’Ajuntament de Manresa sol·licita domiciliar de
manera irrevocable en una compte del Banco Santander Central Hispano, SA la
participació municipal en els tributs de l’Estat, en la proporció que representen les
anualitats de les operacions de crèdit de cada entitat de crèdit en el conjunt de les
anualitats de les operacions vigents acollides al sistema de domiciliació; i que
l’Ajuntament es compromet a trametre’l a la Direcció General de Política Financera de
la Generalitat de Catalunya després de la signatura del document.
SEGON. Facultar l’Alcalde per a la signatura del document esmentat a l’apartat
anterior."

184

CLÀUSULA ADDICIONAL A LA PÒLISSA DE PRÉSTEC SIGNADA ENTRE L' AJUNTAMENT DE
MANRESA l EL BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A. EN DATA 7,06,02 PER IMPORT DE
3.889.673,43 EUROS.
Sens perjudici de la resta de clàusules de la pòlissa que les parts ratifiquen en la seva integritat, aquestes
acorden:
PRIMER. Que d'acord amb el contingut de la Resolució ECF11898/2003 de 29 de maig publicada al
DOGC núm. 3910 de 23 de junt de 2003, Banco Santander Central Hispano, S.A. manifesta que ha signat
amb el Departament d'Economia i Finances en data 15 de juliol de 2003 el Conveni relatiu a les
operacions de crèdit a concertar amb els Ajuntaments de Catalunya amb la clàusula de domiciliació de la
participació municipal en els tributs de l'Estat.
SEGON. Que ambdues parts, acorden incorporar com a últim paràgraf a la clàusula CINQUENA, el text
que recull la ja esmentada Resolució ECF11898/2003 de 29 de maig de 2003.
Així, a tots ¡els efectes, queda modificada la clàusula CINQUENA d'acord amb el següent text:
CINQUENA. PAGAMENTS I COMPENSACIÓ DE SALDOS.
El Prestatari lliurarà al Banc les quantitats que li hagi de pagar en virtut d'aquest contracte en les dates en
què el Banc li correspongui percebre-les, sense que calgui cap requeriment de pagament per part
d'aquest. En aquest sentit, el Prestatari es compromet a tenir prou disponibilitat en el compte o comptes
corrents i/o de crèdit oberts a nom seu en el Banc per a atendre els pagaments necessaris. Des d'aquest
moment el Banc queda autoritzat per a carregar en els comptes esmentats les quantitats que escaiguin a
cada moment.
En tot cas, en la data de venciment final o, si s'escau, en la de resolució anticipada d'aquest contracte el
Prestatari pagarà al Banc el saldo total que degui, determinat d'acord amb el procediment que s'estableix
en la clàusula SETENA.
Així mateix, les quantitats rebudes pel Banc s'imputaran als conceptes següents i pel mateix ordre,
sempre que es tracti de deutes vençuts: 1) costos judicials, 2) despeses, 3) indemnitzacions, 4) impostos,
5) comissions, 6) interessos de demora, 7) interessos corrents, i 8) principal del préstec.
En aquest acte el Prestatari faculta expressament i irrevocablement el Banc perquè, per compensació, i
en els termes més amplis, apliqui a la cancel·lació d'aquest préstec o al pagament de les obligacions
restants que dimanen d'aquest contracte tota mena de saldos creditors de comptes, dipòsits d'efectiu o
valors o qualsevol quantitat de la qual el Prestatari sigui titular o en pugui ser en qualsevol dependència
del Banc, ja sigui a nom seu únicament, ja solidàriament o mancomunadam ent amb altres titulars.
S'estableix a favor del Banc un dret de retenció sobre el metàl·lic i valors del Prestatari per si tracta de
retirar-los sense el consentiment del Banc.
Els pagaments derivats d'aquest préstec s'han de fer en el compte número 0049,1802,02,2910429835
obert a nom de la part prestatària, a l'oficina de Manresa O.E. (0049/1802) del Banco Santander Central
Hispano, S.A.. A fi d'atendre els pagaments esmentats, la part prestatària domicilia irrevocablement en
aquest compte les quantitats que ha de percebre en concepte de participació municipal en els tributs de
l'Estat durant tot el període en què aquest préstec no estigui totalment cancel·lat. S'entén que aquesta
domiciliació irrevocable de transferències s'efectua amb un fraccionament previ de l'import total a transferir
en la proporció que representen les anualitats de les operacions de crèdit, de cada entitat de crèdit, en el
conjunt de les anualitats de les operacions vigents acollides al sistema de domiciliació, d'acord amb el
conveni entre el Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya i el Banco Santander
Central Hispano, S.A. relatiu a les operacions de crèdit a concertar amb els ajuntaments de Catalunya
amb la clàusula de domiciliació de la participació municipal en els tributs de l'Estat.
TERCER. L'Ajuntament de Manresa i Banco Santander Central Hispano, S.A. manifesten que en aquesta
mateixa data s'ha complimentat degudament per ambdues parts el model de sol.licitud per a la
domiciliació irrevocable de la participació municipal en els tributs de l'Estat, i que l'Ajuntament es
compromet a trametre'l a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya desprès
de la signatura del present document, tal i com queda recollit en l'Estipulació cinquena del ja referit
Conveni.
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Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a
votació, el qual s'aprova per 22 vots afirmatius (8 GMS, 2 GMICV-EA, 4 GMERC i 8
GMCiU) i 1 abstenció (GMPPC), amb l’abstenció dels senyors Jordà Pempelonne i
Javaloyes Vilalta, per absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el
que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre.
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
7.1.6 APROVAR L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 16/2004,
DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.
El secretari dóna compte del dictamen conjunt de l'alcalde i del regidor delegat
d'Hisenda, de l'11 d'octubre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que
no poden demorar-se fins l’exercici del 2005, i no sent suficient el crèdit consignat al
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la
incoació d’un expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, a fi i efecte
d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de crèdits extraordinaris i de suplements de
crèdit, degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer. Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i de suplements de crèdit amb
càrrec a recursos generats per majors ingressos del Pressupost Municipal, i a baixes
de crèdits de despeses d’altres partides del Pressupost Municipal, no compromeses i
reduïbles sense pertorbació del servei, per a finançar els costos necessaris per
atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a l’exercici del 2005.
Segon. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 16/2004 dins el
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides pressupostàries que es
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen.
Tercer.
Aplicar el finançament de crèdit extraordinari de la partida 463.2.623 per un import
de 5.000,00 Euros, el qual quedarà:
Crèdits entitats financeres: ..............................

5.000,00 euros

Aplicar el finançament a l’augment de consignació de la partida 463.2.625, per un
import de 7.000,00 Euros, el qual quedarà:
Crèdits entitats financeres: ...............................
Recursos Ordinaris
...............................

7.000,00 euros
8.000,00 Euros

Quart. De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 16/2004 s’exposarà al públic, previ
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà
aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat
reclamacions ."
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PRESSUPOST 2004
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 16/2004
ESTAT DE DESPESES
SUPLEMENTS DE CRÈDIT

Partida

Crèd.
actual

Denominació

Augment

Baixa

Crèd.
definitiu

Causes

444.0.226

Medi Ambient.-Des peses diverses

42.000,00

800,00

41.200,00 Consignació sobrant

463.2.212
463.2.213

Cooperació Tercer Món.- Edificis i altres construcci.

3.000,00

1.000,00

2.000,00 Consignació sobrant

Cooperació Tercer Món.- Maquinaria,instal.i utillatge.

3.000,00

2.500,00

500,00 Consignació sobrant

463.2.226

Cooperació Tercer Món.- Despeses diverses.

463.5.226.03

Programa de Promoció de la Dona.-Jurídics i altres

52.515,62

2.700,00

49.815,62 Consignació sobrant

6.000,00

3.000,00

3.000,00 Consignació sobrant

463.2.489

Cooperació Tercer Món.- Altres transferències.

463.2.632

Coopera.Tercer Món.-Edificis i altres construccions

463.2.625

Cooperació Tercer Món.- Mobiliari i estris.

222.0.214

Seguretat.- Material de transport

28.000,00

255,85

28.255,85 Consignació insuficient

511.0.210

Carreteres, camins i vies públiq..-Infrastructura i bens

615.000,00

70.025,00

685.025,00 Consignació insuficient

511.0.227.00

Carreteres, camins i vies públiques.- Neteja i higiene.

70.025,00

751.0.226

Turisme.- Despeses Diverses

56.000,00

751.0.470

Turisme.- A empreses privades.

300,00

300,00

0,00 Consignació sobrant

751.0.489

Turisme.- Altres transferències.

21.000,00

700,00

20.300,00 Consignació sobrant

751.0.625

Turisme.- Mobiliari i estris.

721.0.226

Desenvolupament empresarial.- Despeses diverses.

87.000,00

79.738,68

166.738,68 Consignació insuficient

721.0.226.10

Desenvolupament empresarial.- Projecció exterior.

21.000,00

13.800,00

34.800,00 Consignació insuficient

721.0.489

Desenvolupament empresarial.- Altres transferències

9.000,00

32.250,00

41.250,00 Consignació insuficient

194.659,00

9.200,00

14.000,00

203.859,00 Consignació insuficient
12.000,00

8.000,00

7.000,00

2.000,00 Consignació sobrant
15.000,00 Consignació insuficient

70.025,00
58.959,29

600,00

156,88

271.228,82

0,00 Consignació sobrant
114.959,29 Consignació insuficient

443,12 Consignació sobrant

93.181,88

PRESSUPOST 2004
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 16/2004
ESTAT DE DESPESES
CREDITS EXTRAORDINARIS

PARTIDA
444.0.623

DENOMINACIÓ

CRÈDIT
INICIAL

AUGMENT

CRÈDIT DEF.

EXPLICACIÓ

0,00

800,00

800,00 Maquinària, instal.lacions i utillatge

463.2.623

Maquinària, instal.lacions i utillatge
Cooperació Tercer Món.- Maquinària,
instal.lacions i utillatge

0,00

5.000,00

5.000,00 Maquinària, instal.lacions i utillatge

751.0.623

Maquinària, instal.lacions i utillatge

0,00

1.635,79

1.635,79 Maquinària, instal.lacions i utillatge

T O T A L ......

7.435,79

PRESSUPOST 2004
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 16/2004
ESTAT D'INGRESSOS

Subconcepte

Denominació

399.10

Imprevistos

455.00

De l' Admi nistració Gral. De la Generalitat de Catalunya

Previsió
Inicial

Augment

Disminució

Previsió
Definitiva

23.666,39

255,85

23.922,24 Majors ingressos

1.593.000,00

62.456,42

1.655.456,42 Majors ingressos
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455.08

Pactes territorials.

64.078,00

87.403,83

151.481,83 Majors ingressos

462.01

Diputació (F.S.E. Pactes Territorials)

49.078,00

25.872,83

74.950,83 Majors ingressos

480.00

D'Institucions sense ànim de lucre

100,00

9.493,80

9.593,80 Majors ingressos

TOTAL .. . . . . . .

185.482,73

1.915.405,12

PRESSUPOST 2004
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 16/2004
RESUM PER CAPITOLS

El Pressupost, introduïdes les modificacions resultants de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 16/2004 queda resumit per capítols de
la forma següent:

ESTAT D'INGRESSOS

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

ESTAT DE DESPESES

21.190.207,00
1.780.000,00

Capítol 1.- Despeses de personal

21.592.931,38

Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis

16.461.337,43

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos

21.821.700,38

Capítol 3.- Despeses financeres

1.335.354,42

Capítol 4.- Transferències

16.411.363,00

Capítol 4.- Transferències

4.827.722,00

Capítol 6.- Inversions reals

30.612.2 25,30

Capítol 5.- Ingressos patrimonials

618.500,00

Capítol 6.- Alienació d’inversions reals

855.614,99

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

2.674.203,00
10.463.486,59
7.273.114,38
83.088.189,34

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

4.004.135,69
6.172,00
4.248.311,12
83.088.189,34

El senyor Camprubí i Duocastella explica que l'import d'aquesta modificació de
crèdits és de 278.000, que s'expliquen perquè hi ha 93.000 euros que es modifiquen
entre partides i 185.482 euros, que corresponen a Majors Ingressos.
Comenta, amb més detall, que dins dels 93.000 euros esmentat, 70.000 euros passen
de la partida número 227 a la número 210 i es destinaran a la contractació directa de
les obres d'unes voreres; 800 euros serviran per comprar una màquina desbrossadora;
9.200 euros es destinaran a incrementar transferències en projectes de cooperació; i
12.000 euros es dedicaran a inversions de reposició en el Centre Flors Sirera.
Quant als majors ingressos, diu que estan motivats per l'ampliació de subvencions o
amb més subvenció de les previstes, promogudes pels pactes territorials de promoció
econòmica i ocupació, que provenen de la Diputació de Barcelona i del Departament
de Treball de la Generalitat de Catalunya.
Acaba demanant el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 2 GMICV-EA i 3
GMERC) i 12 abstencions (6 GMCiU, 1 GMPPC i 5 corresponents als senyors Jordà
Pempelonne, García Lladó, Serra Rovira i Javaloyes Vilalta, i a la senyora Selga
Brunet, per absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que
disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre.
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

188

L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes inclosos en els punts
7.1.7, 7.1.8, 7.1.9 i 7.1.10 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els
presents.
7.1.7 ESTIMAR DUES SOL·LICITUDS DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL
50% DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES.
El secretari dóna compte del dictamen conjunt de l'alcalde i del regidor delegat
d'Hisenda, de l'11 d'octubre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Els contribuents que s’especifiquen en relació a l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres han presentat les sol·licituds que es relacionen a la part
dispositiva d'aquest dictamen.
L’apartat 2 disposa que gaudiran d’una bonificació del 50 % en la quota de l’impost les
obres de millora o rehabilitació de façanes en qualsevol altre indret del terme
municipal, no comprés en la lletra b) de l’apartat 1.
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 2 esmentat.
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al
gaudi de la bonificació.
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda i Promoció Econòmica
proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord següent
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès municipal i estimar la sol·licitud
i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que
s’especifiquen:
Sol·licitant: JAUME FERRER S.L. representat per CAMPRUBI COSTA
M.ASUNCION
Expedient: ICB/2004000126 (COM/2004000451)
Descripció obres: Netejar façana, pintar sòcol i canviar rètol al C/. Barcelona, 80-82
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-bis
de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Sol·licitant: COMUNITAT DE PROPIETARIS AVD. TUDELA NÚM. 32-34
representat per MARTINEZ GARCIA ENRIQUE
Expedient: ICB/2004000127 (COM/2004000466)
Descripció obres: Reparar façana malmesa a l'Avda. Tudela, 32-34
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota, a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4-bis
de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost."
7.1.8 ESTIMAR DIVERSES SOL·LICITUDS DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ
DEL 95% DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES.
El secretari dóna compte del dictamen conjunt de l'alcalde i del regidor delegat
d'Hisenda, de l'11 d'octubre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
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"Els contribuents que s’especifiquen en relació a l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres han presentat les sol·licituds que es relacionen a la part
dispositiva d’aquest dictamen.
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la reforma, reparació, rehabilitació d’immobles
situats al casc antic de la ciutat.
L’apartat 1, lletra b) disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % en la quota de
l’impost les obres de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles o de millora i
rehabilitació de façanes del barri antic, delimitat al plànol que constitueix l’annex núm.
1 de l’ordenança reguladora de l’ impost.
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 1, lletra b) esmentat.
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al
gaudi de la bonificació.
Vist l’informe de la Cap de Secció per la Cap de Gestió Tributària.
Per tot això, proposo que pel Ple de la Corporació s'adopti l'acord següent:
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar les
sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres que s’especifiquen:
Sol·licitant: FOMENT DE REHABILITACIO URBANA DE MANRESA SA
representat/ada per ARMENGOL TATJE JOSEP
Expedient: ICB/2003000073 (OMA/2003000058)
Descripció obres: Rehabilitació d'edifici d'habitatges a la Plaça Gispert,3-bx
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis
de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: GARCIA TOMAS MIGUEL ANGEL
Expedient: ICB/2004000078 (OBM/2004000101)
Descripció obres: Restauració de taulada, bany, cuina, menjador, porta d'en-trada,
escales i baixants canonades, al C/. del Carme, 4
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis
de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: BLAYA BOET ARTURO
Expedient: ICB/2004000137 (COM/2004000363)
Descripció obres: Condicionar local comercial al C/. Urgell, 9-baixos.
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis
de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: FERRE PLADELLORENS AGUSTIN representat/ada per VIMA SERRA
JOAN
Expedient: ICB/2004000120 (OBM/2004000147)
Descripció obres: Reforma 5 habitatges, ascensor i façana de l'edifici situata
Puigterrà de Dalt, 35-37
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis
de l’ordenança fiscal.
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Sol·licitant: INVERSIONES INMOBILIARIAS YARPOL, SL representat/ada per
PERARNAU VENDRELL JORDI
Expedient: ICB/2004000121 (OBM/2004000150)
Descripció obres: Redistribució interior d'edifici plurifamiliar al c/ Nou deSanta Clara,
16
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis
de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: MEZIANE MRIES NADIA
Expedient: ICB/2004000128 (COM/2004000458)
Descripció obres: Reforma cuina i bany al carrer Urgell, núm. 1-1r.-2a.
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis
de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: SALA COMELLAS CARMEN
Expedient: ICB/2004000129 (OBM/2004000155)
Descripció obres: Redistribució interior d'un habotatge al C/. Joan XXIII, 18-3r.
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis
de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: ALBERTI PRADERA MARC
Expedient: ICB/2004000130 (COM/2004000491)
Descripció obres: Reforma interior en habitatge (reformar cuina i bany i canvide
paviment) al la Baixada de la Seu, 6-3r.
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis
de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: PUIG ALSINA RAMON
representat/ada per PLANAS PONS
M.DOLORES
Expedient: ICB/2004000131 (COM/2004000493)
Descripció obres: Reparació de balconeres, porta i baixant al C/. GalceranAndreu, 5
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 de l’article 4-bis
de l’ordenança fiscal."
7.1.9 ESTIMAR UNA SOL·LICITUD DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL 40 %
DE
LA
QUOTA
DE
L’IMPOST
SOBRE
CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES.
El secretari dóna compte del dictamen conjunt de l'alcalde i del regidor delegat
d'Hisenda, de l'11 d'octubre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Els contribuents que s’especifiquen en relació a l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres ha presentat les sol·licituds que es relacionen a la part dispositiva
d’aquest dictamen.
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la reforma, reparació, rehabilitació d’immobles
situats al casc antic de la ciutat.
L’apartat 3 del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació del 40 % en la
quota de l’impost les obres realitzades com a conseqüència de noves edificacions en
el sector del Barri Antic, delimitat al plànol que constitueix l’annex 1 de l’ordenança
reguladora de l’impost.
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’ha informat favorablement les
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’article 4-bis esmentat.
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Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al
gaudi de la bonificació.
Vist l’informe emès per la Cap de la Secció de Gestió Tributària.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda, Promoció Econòmica i
Especial de Comptes proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord
següent:
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar les
sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres que s’especifica:
Sol·licitant: RESTAG NPL, S.L. representat/ada per RODRIGUEZ LÓPEZ JUAN
ADOLFO.
Expedient: ICB/000059 (OMA/2004000052)
Descripció obres: Construcció edifici bàsic plurifamiliar entre mitgeres, al C/.
Talamanca, 10/C/. Muntanya, 1-3
Benefici fiscal concedit: 40 % de la quota, a l’empara de l’apartat 3 de l’article 4-bis
de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost."
7.1.10 ESTIMAR UNA SOL·LICITUD DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL 90 %
DE
LA
QUOTA
DE
L’IMPOST
SOBRE
CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES.
El secretari dóna compte del dictamen conjunt de l'alcalde i del regidor delegat
d'Hisenda, del 13 d'octubre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Vista la sol·licitud presentada pel TORRAS GALOBART ROSA de la bonificació de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a l’empara de l’article 4-bis de
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost, que s’especifiquen :
Sol·licitant: TORRAS GALOBART ROSA
Expedient: OBM/2004000075 / ICB/2004000138
Descripció obres: Muntatge elevador al C/. Doctor Esteve, 33
Benefici fiscal sol·licitat: 90 % de la quota, a l’empara de l’apartat 8 de l’article 4-bis,
b) de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
L’apartat 8 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost disposa que gaudiran d’una
bonificació del 90% les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les
condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats.
No tindran dret a aquesta bonificació les obres, construccions o instal·lacions a les
quals els siguin d’aplicació les prescripcions contingudes al Decret de l Generalitat de
Catalunya núm. 135, de 24 de març de 1995, de desplegament de la Llei sobre
promoció de l’accessibilitat, supressió de barreres i aprovació del Codi d’accessibilitat.
La base imposable sobre la qual s’aplicarà aquesta bonificació serà la corresponent
exclusivament cost d’execució material de les obres esmentades.
La bonificació prevista en aquest apartat s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, si
escau, les bonificacions a què es refereixen els apartats anteriors.
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L’article 4-bis, apartat 9 de l’ordenança reguladora de l’Impost disposa que la
concessió de les bonificacions regulades als apartats anteriors correspondrà al Ple de
la Corporació, a sol·licitud del subjecte passiu que la realitzarà en el termini d'un mes
comptat a partir de la data de sol·licitud de la llicència urbanística o d'activitats que
empari les construccions, instal·lacions o obres per a les quals es demana el benefici,
o bé fins a l'atorgament de la mateixa si aquest termini fos major.
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària, proposant la
desestimació de la sol·licitud, per haver-se presentat fora de termini.
Tanmateix, i atès que es compleixen tots els requisits per a l’atorgament de la
bonificació amb l’única excepció de la seva presentació fora de termini, i amb l’ànim de
fer prevaler la finalitat de la bonificació prevista en l’ordenança davant dels mers
aspectes formals, la Comissió Informativa i e Control d’Hisenda , Promoció Econòmica
i Especial de Comptes, per unanimitat, proposa al Ple de la Corporació Municipal
l’adopció del següent
ACORD
Estimar la bonificació sol·licitada.”
Com que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde sotmet els dictàmens a
votació, els quals s'aproven per unanimitat dels 20 membres presents, amb l’abstenció
dels senyors Jordà Pempelonne, García Lladó, Serra Rovira i Javaloyes Vilalta, i de la
senyora Selga Brunet, per absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord
amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre.
Per tant, esdevenen acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït.
L'alcalde proposa que es tractin conjuntament els assumptes inclosos entre els punts
7.1.11 i 7.1.29 de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per tots els presents.
7.1.11 RESOLDRE EL RECURS DE REPOSICIÓ FORMULAT PEL SENYOR
ANTONIO OLIVERAS GRAU CONTRA L'ACORD D'ORDENACIÓ I
IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L'EXECUCIÓ DEL
PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL CARRER SANT JOAN.
El secretari dóna compte del dictamen conjunt de l'alcalde i del regidor delegat
d'Hisenda, del 13 d'octubre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Vist que per aquest Ajuntament, en sessió plenària del dia 16 de febrer de l’any 2004,
fou provisionalment aprovada la imposició de contribucions especials per les obres de
renovació del Carrer Sant Joan, publicant-se el pertinent anunci en el Butlletí Oficial de
la Província núm. 47, del dia 24 de febrer.
Vist que, practicada la corresponent notificació als interessats, amb expressió dels
elements essencials del tribut, per part del senyor Antonio Oliveras Grau, en data de
18 de juny de 2004 i registre municipal d’entrada núm. 25.551, ha estat interposat
recurs de reposició manifestant:
a) L’existència d’oposició en la realització de les obres per part d’una gran majoria de
veïns.
b) Manca de justificació en l’aplicació del percentatge del 90 % com a base imposable
a aportar per part dels veïns, doncs aquest percentatge no s’ajusta al benefici que
poden representar les obres, pels motius següents:
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— El carrer Sant Joan disposa, en el tram afectat per les obres, de tots els serveis i
subministres bàsics, de tal forma que no atorgaran als propietaris cap servei del
que no gaudeixin actualment.
— El caràcter parcial de l’execució de les obres comportarà una manca de connexió
adequada del carrer urbanitzat amb la resta de ciutat.
— El mòdul aplicat, considerant la baixa edificabilitat i els pocs propietaris afectats,
resulta excessiu.
— El percentatge màxim d’aplicació hauria de ser del 50 %.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data de 31 d’agost d’enguany i
que consta en l’expedient, indicant les precàries condicions de l’obra d’urbanització
existent en el carrer Sant Joan, fins al punt de que aquesta ha generat contínues
queixes dels veïns per les seves deficiències i ha obligat a intervencions municipals de
reforç de paviments sense cap cost pels veïns.
Vist que en el mateix informe s’indica que el projecte de renovació es planteja on
existeixen les finques amb urbanització consolidada i que necessiten una correcta
urbanització del carrer, resultant correcta la continuïtat del recorregut viari i peatonal
amb la resta de ciutat.
Vist que, així mateix, l’informe en qüestió formula un estudi comparatiu respecte als
mòduls d’urbanització aplicats en altres carrers de la ciutat, resultant el mòdul per sota
del promig que s’ha vingut satisfent per altres contribuents.
Atès que l’existència de benefici especial resulta plenament justificada en l’acord
d’imposició de les contribucions especials quan en el mateix dictamen aprovat pel Ple
municipal en sessió del dia 16 de febrer de l’any 2004 textualment s’indica:
III. Fonaments de dret
3.1. Fet imposable: D’acord amb el que disposen els articles 28 i 59 de la de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, l’Ajuntament
pot establir i exigir contribucions especials per a la realització d’obres
municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els
béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les
competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. L’obra de
renovació del carrer Sant Joan, té aquesta consideració perquè s’inclou en una
de les enumerades en l’art. 29 de la de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de las Hisendes Locals.
Com indica la memòria del projecte d'obres:
El tram de carrer de Sant Joan especificat presenta en aquests moments
algunes deficiències greus tant a nivell de pavimentació com de les
infraestructures de serveis.
No disposa de voreres uniformes tant material com geomètricament, així
els recorreguts per a vianants són irregulars i accidentats. Hi ha trams de
vorera resolts amb panot, formigó, asfalt o de terreny natural
Pel que fa a la calçada es troba bastant deteriorada, sense unes rasants
uniformes que delimitin clarament la convivència del tràfic rodat amb el
peatonal. La superfície asfaltada no abasta la totalitat del vial, amb els
marges desfets per l’escorrentia de les aigües, fisuracions molt degradades
i ensotaments.
Els serveis aeris i els soterrats només donen serveis en trams discontinus.
Pel que fa al seu estat actual s’han efectuat les gestions i consultes a les
corresponents companyies i s’ha constatat el següent:
a) Sanejament
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Segons es desprèn de la documentació disponible de la xarxa bàsica de
clavegueram i de la inspecció ocular dels pous de registre existents, el
traçat és discontinu i parcialment desconegut.
Tant el seu traçat com el seu dimensionat no respon a les necessitats
existents, de manera que cal plantejar la millora del conjunt d’aquest servei
tècnicament obsolet.
Des del turó del barri de les Cots baixa una conducció soterrada de
material i secció desconeguts, implantat en la ubicació d’un antic torrent.
Aquesta conducció, quan arriba de forma esbiaixada al carrer Sant Joan,
recull les aigües brutes de les naus industrials de la vorera nord-est i les
aigües d’escorrentia del tram de carrer corresponent mitjançant un
embornal. Ambdós cabals baixen per una conducció vertical de formigó
front les instal·lacions esportives de l’escola del Pilar. Una vegada la
conducció ha salvat el desnivell topogràfic existent, la conducció soterrada
creua per finques privades fins arribar a connectar-se amb la claveguera
de formigó de ∅ 80 que passa pel passatge de Sant Joan front de l’escola
Francesc Barjau.
Aquesta conducció origina problemes d’inundacions en els baixos de
l’escola del Pilar, en períodes de pluja mitja o forta.
Aquesta claveguera es connecta a la resta de la xarxa de sanejament en el
barri de la Font dels Capellans.
Per la travessia, que divideix en dos el tram del carrer de Sant Joan
afectat, baixa una conducció de ∅ 80 , de la qual se’n desconeix l’origen i
estat de conservació.
Les edificacions de la vorera nord-oest, inclosa l’escola l’Espill, tenen el
seu desguàs per una antiga conducció ceràmica soterrada molt
superficialment. Aquesta conducció transcorre soterrada pel lateral sud del
carrer Sant Joan en direcció a la ctra. de Vic. Creua per sota de la corba
del vial, i surt a cel obert amb una secció rectangular de 22 x 32 cm.
Les finques de la vorera sud, tenen el seu desguàs a un rec situat en el
seu límit posterior. Es desconeix el punt de connexió d’aquest rec a la
xarxa de clavegueram.
b) Aigua
La xarxa d’abastament d’aigua existent dona servei a tot el tram
corresponent del carrer de Sant Joan, sense continuïtat a lo llarg de les
dues voreres, amb un traçat altern mitjançant diversos creuaments.
c) Sèquia
La Junta de la Sèquia disposa d’un creuament, pel passatge que llinda
amb l’escola l’Espill, que s’haurà de refer.
A l’extrem est, provinent del turó del barri de les Cots, baixen dos
desaigües de rec que s’hauran de connectar a la xarxa de clavegueram.
També es té coneixement de l’existència d’un ramal de rec que transcorre
per sota de la vorera sud elevada respecte a la calçada.
d) Gas
La xarxa existent es desenvolupa amb tubs PE-110, a BP i MBP, donant
servei només a les edificacions contractades.
e) Electricitat
Actualment el subministrament d’energia elèctrica es distribueix per línia
aèria, creuant l’espai i grapada a façana.
Aquestes línies convencionals existents seran retirades i substituïdes per
una nova xarxa de cable grapat per façana amb el corresponents
creuaments soterrats segons indicacions de la companyia.
Dins l’àmbit existeix una estació transformadora com a font de
subministrament per a la zona. Al determinar la rasant del carrer, l’accés a
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dit centre de transformació queda enfonsat. Serà necessari modificar-ne la
porta per tal de que sigui accessible.
f) Telecomunicacions
Actualment la xarxa de telefonia del carrer de Sant Joan són línies vistes i
aèries, que deriven de les arquetes de distribució existents, amb un cable
grapat a les façanes.
No es compleixen les condicions del Decret 135/1995, de 24 de març, de
supressió de barreres arquitectòniques.
Són evidents les mancances d’urbanització i en quant als serveis urbanístics i
la no adaptació d’aquests a les normes de seguretat i als codis d'accessibilitat
regulats per la legislació corresponent i la necessitat d’adaptar els serveis
existents molt precaris
Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la
imposició de les contribucions especials per a totes les finques veïnes.
Atès que, així mateix, en el dictamen aprovat pel Ple municipal en sessió del dia 16 de
febrer de l’any 2004 consta degudament justificat el mòdul de repartiment de les
contribucions especials quan indica:
3.6. La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, no
ha de ser superior al 90% del cost que l'entitat local suporti per la
realització de les obres. Correspon al Ple de la Corporació la fixació del
percentatge de repartiment entre els subjectes passius.
La base imposable que es proposa és equivalent al 90 % del cost que
l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra. Per les
característiques del carrer, amb un carrer sense urbanitzar i només amb
alguns serveis clarament deficitaris, es creu convenient l’aplicació del
90% sobre el cost que suporta l’Ajuntament.
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària, conjuntament amb el
Tècnic d’Administració General de l’Assessoria Jurídica d’aquests Serveis.
El Regidor Delegat d’Hisenda, previ informe favorable de la Comissió municipal
informativa d’Hisenda, ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent:
ACORD
Desestimar el recurs de reposició formulat per part del senyor Antonio Oliveras Grau,
en data de 18 de juny de 2004 i registre municipal d’entrada núm. 25.551, considerant
que, de conformitat amb l’informe emès pels serveis tècnics municipals i segons es
justifica en l’acord d’imposició i ordenació de les contribucions especials objecte del
recurs, existeix de forma evident un especial benefici pels contribuents, donant-se
compliment al que preveu l’article 28 del Text Refós de la Llei Reguladora de las
Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, així com resultant justificat
el mòdul de repartiment utilitzat i el percentatge aplicat per a la determinació de la
base imposable, segons el que preveu l’article 31 de l’esmentat Text Refós de la Llei
Reguladora de las Hisendes Locals."
7.1.12 RESOLDRE EL RECURS DE REPOSICIÓ FORMULAT PER LA SENYORA
MARIA
TERESA
MAURI
BORRALLERAS
CONT RA
L'ACORD
D'ORDENACIÓ I IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A
L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL CARRER SANT JOAN.
El secretari dóna compte del dictamen conjunt de l'alcalde i del regidor delegat
d'Hisenda, del 13 d'octubre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
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"Vist que per aquest Ajuntament, en sessió plenària del dia 16 de febrer de l’any 2004,
fou provisionalment aprovada la imposició de contribucions especials per les obres de
renovació del Carrer Sant Joan, publicant-se el pertinent anunci en el Butlletí Oficial de
la Província núm. 47, del dia 24 de febrer.
Vist que, practicada la corresponent notificació als interessats, amb expressió dels
elements essencials del tribut, per part de la senyora Maria Teresa Mauri Borralleras,
en data de 17 de juny de 2004 i registre municipal d’entrada núm. 25.377, ha estat
interposat recurs de reposició manifestant:
a) L’existència d’oposició en la realització de les obres per part d’una gran majoria de
veïns.
b) Manca de justificació en l’aplicació del percentatge del 90 % com a base imposable
a aportar per part dels veïns, doncs aquest percentatge no s’ajusta al benefici que
poden representar les obres, pels motius següents:
— El carrer Sant Joan disposa, en el tram afectat per les obres, de tots els serveis i
subministres bàsics, de tal forma que no atorgaran als propietaris cap servei del
que no gaudeixin actualment.
— El caràcter parcial de l’execució de les obres comportarà una manca de connexió
adequada del carrer urbanitzat amb la resta de ciutat.
— El mòdul aplicat, considerant la baixa edificabilitat i els pocs propietaris afectats,
resulta excessiu.
— El percentatge màxim d’aplicació hauria de ser del 50 %.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data de 31 d’agost d’enguany i
que consta en l’expedient, indicant les precàries condicions de l’obra d’urbanització
existent en el carrer Sant Joan, fins al punt de que aquesta ha generat contínues
queixes dels veïns per les seves deficiències i ha obligat a intervencions municipals de
reforç de paviments sense cap cost pels veïns.
Vist que en el mateix informe s’indica que el projecte de renovació es planteja on
existeixen les finques amb urbanització consolidada i que necessiten una correcta
urbanització del carrer, resultant correcta la continuïtat del recorregut viari i peatonal
amb la resta de ciutat.
Vist que, així mateix, l’informe en qüestió formula un estudi comparatiu respecte als
mòduls d’urbanització aplicats en altres carrers de la ciutat, resultant el mòdul per sota
del promig que s’ha vingut satisfent per altres contribuents.
Atès que l’existència de benefici especial resulta plenament justificada en l’acord
d’imposició de les contribucions especials quan en el mateix dictamen aprovat pel Ple
municipal en sessió del dia 16 de febrer de l’any 2004 textualment s’indica:
III. Fonaments de dret
3.1. Fet imposable: D’acord amb el que disposen els articles 28 i 59 de la de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, l’Ajuntament
pot establir i exigir contribucions especials per a la realització d’obres
municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els
béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les
competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. L’obra de
renovació del carrer Sant Joan, té aquesta consideració perquè s’inclou en una
de les enumerades en l’art. 29 de la de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de las Hisendes Locals.
Com indica la memòria del projecte d'obres:
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El tram de carrer de Sant Joan especificat presenta en aquests moments
algunes deficiències greus tant a nivell de pavimentació com de les
infraestructures de serveis.
No disposa de voreres uniformes tant material com geomètricament, així
els recorreguts per a vianants són irregulars i accidentats. Hi ha trams de
vorera resolts amb panot, formigó, asfalt o de terreny natural
Pel que fa a la calçada es troba bastant deteriorada, sense unes rasants
uniformes que delimitin clarament la convivència del tràfic rodat amb el
peatonal. La superfície asfaltada no abasta la totalitat del vial, amb els
marges desfets per l’escorrentia de les aigües, fisuracions molt degradades
i ensotaments.
Els serveis aeris i els soterrats només donen serveis en trams discontinus.
Pel que fa al seu estat actual s’han efectuat les gestions i consultes a les
corresponents companyies i s’ha constatat el següent:
a) Sanejament
Segons es desprèn de la documentació disponible de la xarxa bàsica de
clavegueram i de la inspecció ocular dels pous de registre existents, el
traçat és discontinu i parcialment desconegut.
Tant el seu traçat com el seu dimensionat no respon a les necessitats
existents, de manera que cal plantejar la millora del conjunt d’aquest servei
tècnicament obsolet.
Des del turó del barri de les Cots baixa una conducció soterrada de
material i secció desconeguts, implantat en la ubicació d’un antic torrent.
Aquesta conducció, quan arriba de forma esbiaixada al carrer Sant Joan,
recull les aigües brutes de les naus industrials de la vorera nord-est i les
aigües d’escorrentia del tram de carrer corresponent mitjançant un
embornal. Ambdós cabals baixen per una conducció vertical de formigó
front les instal·lacions esportives de l’escola del Pilar. Una vegada la
conducció ha salvat el desnivell topogràfic existent, la conducció soterrada
creua per finques privades fins arribar a connectar-se amb la claveguera
de formigó de ∅ 80 que passa pel passatge de Sant Joan front de l’escola
Francesc Barjau.
Aquesta conducció origina problemes d’inundacions en els baixos de
l’escola del Pilar, en períodes de pluja mitja o forta.
Aquesta claveguera es connecta a la resta de la xarxa de sanejament en el
barri de la Font dels Capellans.
Per la travessia, que divideix en dos el tram del carrer de Sant Joan
afectat, baixa una conducció de ∅ 80 , de la qual se’n desconeix l’origen i
estat de conservació.
Les edificacions de la vorera nord-oest, inclosa l’escola l’Espill, tenen el
seu desguàs per una antiga conducció ceràmica soterrada molt
superficialment. Aquesta conducció transcorre soterrada pel lateral sud del
carrer Sant Joan en direcció a la ctra. de Vic. Creua per sota de la corba
del vial, i surt a cel obert amb una secció rectangular de 22 x 32 cm.
Les finques de la vorera sud, tenen el seu desguàs a un rec situat en el
seu límit posterior. Es desconeix el punt de connexió d’aquest rec a la
xarxa de clavegueram.
b) Aigua
La xarxa d’abastament d’aigua existent dona servei a tot el tram
corresponent del carrer de Sant Joan, sense continuïtat a lo llarg de les
dues voreres, amb un traçat altern mitjançant diversos creuaments.
c) Sèquia
La Junta de la Sèquia disposa d’un creuament, pel passatge que llinda
amb l’escola l’Espill, que s’haurà de refer.
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A l’extrem est, provinent del turó del barri de les Cots, baixen dos
desaigües de rec que s’hauran de connectar a la xarxa de clavegueram.
També es té coneixement de l’existència d’un ramal de rec que transcorre
per sota de la vorera sud elevada respecte a la calçada.
d) Gas
La xarxa existent es desenvolupa amb tubs PE-110, a BP i MBP, donant
servei només a les edificacions contractades.
e) Electricitat
Actualment el subministrament d’energia elèctrica es distribueix per línia
aèria, creuant l’espai i grapada a façana.
Aquestes línies convencionals existents seran retirades i substituïdes per
una nova xarxa de cable grapat per façana amb el corresponents
creuaments soterrats segons indicacions de la companyia.
Dins l’àmbit existeix una estació transformadora com a font de
subministrament per a la zona. Al determinar la rasant del carrer, l’accés a
dit centre de transformació queda enfonsat. Serà necessari modificar-ne la
porta per tal de que sigui accessible.
f) Telecomunicacions
Actualment la xarxa de telefonia del carrer de Sant Joan són línies vistes i
aèries, que deriven de les arquetes de distribució existents, amb un cable
grapat a les façanes.
No es compleixen les condicions del Decret 135/1995, de 24 de març, de
supressió de barreres arquitectòniques.
Són evidents les mancances d’urbanització i en quant als serveis urbanístics i
la no adaptació d’aquests a les normes de seguretat i als codis d'accessibilitat
regulats per la legislació corresponent i la necessitat d’adaptar els serveis
existents molt precaris
Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la
imposició de les contribucions especials per a totes les finques veïnes.
Atès que, així mateix, en el dictamen aprovat pel Ple municipal en sessió del dia 16 de
febrer de l’any 2004 consta degudament justificat el mòdul de repartiment de les
contribucions especials quan indica:
3.6. La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, no
ha de ser superior al 90% del cost que l'entitat local suporti per la
realització de les obres. Correspon al Ple de la Corporació la fixació del
percentatge de repartiment entre els subjectes passius.
La base imposable que es proposa és equivalent al 90 % del cost que
l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra. Per les
característiques del carrer, amb un carrer sense urbanitzar i només amb
alguns serveis clarament deficitaris, es creu convenient l’aplicació del
90% sobre el cost que suporta l’Ajuntament.
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària, conjuntament amb el
Tècnic d’Administració General de l’Assessoria Jurídica d’aquests Serveis.
El Regidor Delegat d’Hisenda, previ informe favorable de la Comissió municipal
informativa d’Hisenda, ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent:
ACORD
Desestimar el recurs de reposició formulat per part de la senyora Maria Teresa Mauri
Borralleras, en data de 17 de juny de 2004 i registre municipal d’entrada núm. 25.377,
considerant que, de conformitat amb l’informe emès pels serveis tècnics municipals i
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segons es justifica en l’acord d’imposició i ordenació de les contribucions especials
objecte del recurs, existeix de forma evident un especial benefici pels contribuents,
donant-se compliment al que preveu l’article 28 del Text Refós de la Llei Reguladora
de las Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, així com resultant
justificat el mòdul de repartiment utilitzat i el percentatge aplicat per a la determinació
de la base imposable, segons el que preveu l’article 31 de l’esmentat Text Refós de la
Llei Reguladora de las Hisendes Locals."
7.1.13 RESOLDRE EL RECURS DE REPOSICIÓ FORMULAT PEL SENYOR JOAN
RUBIO VENDRELL CONTRA L'ACORD D'ORDENACIÓ I IMPOSICIÓ DE
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE
RENOVACIÓ DEL CARRER SANT JOAN.
El secretari dóna compte del dictamen conjunt de l'alcalde i del regidor delegat
d'Hisenda, del 13 d'octubre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Vist que per aquest Ajuntament, en sessió plenària del dia 16 de febrer de l’any 2004,
fou provisionalment aprovada la imposició de contribucions especials per les obres de
renovació del Carrer Sant Joan, publicant-se el pertinent anunci en el Butlletí Oficial de
la Província núm. 47, del dia 24 de febrer.
Vist que, practicada la corresponent notificació als interessats, amb expressió dels
elements essencials del tribut, per part del senyor Joan Rubio Vendrell, en data de 17
de juny de 2004 i registre municipal d’entrada núm. 25.419, ha estat interposat recurs
de reposició manifestant:
a) L’existència d’oposició en la realització de les obres per part d’una gran majoria de
veïns.
b) Manca de justificació en l’aplicació del percentatge del 90 % com a base imposable
a aportar per part dels veïns, doncs aquest percentatge no s’ajusta al benefici que
poden representar les obres, pels motius següents:
— El carrer Sant Joan disposa, en el tram afectat per les obres, de tots els serveis i
subministres bàsics, de tal forma que no atorgaran als propietaris cap servei del
que no gaudeixin actualment.
— El caràcter parcial de l’execució de les obres comportarà una manca de connexió
adequada del carrer urbanitzat amb la resta de ciutat.
— El mòdul aplicat, considerant la baixa edificabilitat i els pocs propietaris afectats,
resulta excessiu.
— El percentatge màxim d’aplicació hauria de ser del 50 %.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data de 31 d’agost d’enguany i
que consta en l’expedient, indicant les precàries condicions de l’obra d’urbanització
existent en el carrer Sant Joan, fins al punt de que aquesta ha generat contínues
queixes dels veïns per les seves deficiències i ha obligat a intervencions municipals de
reforç de paviments sense cap cost pels veïns.
Vist que en el mateix informe s’indica que el projecte de renovació es planteja on
existeixen les finques amb urbanització consolidada i que necessiten una correcta
urbanització del carrer, resultant correcta la continuïtat del recorregut viari i peatonal
amb la resta de ciutat.
Vist que, així mateix, l’informe en qüestió formula un estudi comparatiu respecte als
mòduls d’urbanització aplicats en altres carrers de la ciutat, resultant el mòdul per sota
del promig que s’ha vingut satisfent per altres contribuents.
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Atès que l’existència de benefici especial resulta plenament justificada en l’acord
d’imposició de les contribucions especials quan en el mateix dictamen aprovat pel Ple
municipal en sessió del dia 16 de febrer de l’any 2004 textualment s’indica:
III. Fonaments de dret
3.1. Fet imposable: D’acord amb el que disposen els articles 28 i 59 de la de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, l’Ajuntament
pot establir i exigir contribucions especials per a la realització d’obres
municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els
béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les
competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. L’obra de
renovació del carrer Sant Joan, té aquesta consideració perquè s’inclou en una
de les enumerades en l’art. 29 de la de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de las Hisendes Locals.
Com indica la memòria del projecte d'obres:
El tram de carrer de Sant Joan especificat presenta en aquests moments
algunes deficiències greus tant a nivell de pavimentació com de les
infraestructures de serveis.
No disposa de voreres uniformes tant material com geomètricament, així
els recorreguts per a vianants són irregulars i accidentats. Hi ha trams de
vorera resolts amb panot, formigó, asfalt o de terreny natural
Pel que fa a la calçada es troba bastant deteriorada, sense unes rasants
uniformes que delimitin clarament la convivència del tràfic rodat amb el
peatonal. La superfície asfaltada no abasta la totalitat del vial, amb els
marges desfets per l’escorrentia de les aigües, fisuracions molt degradades
i ensotaments.
Els serveis aeris i els soterrats només donen serveis en trams discontinus.
Pel que fa al seu estat actual s’han efectuat les gestions i consultes a les
corresponents companyies i s’ha constatat el següent:
a) Sanejament
Segons es desprèn de la documentació disponible de la xarxa bàsica de
clavegueram i de la inspecció ocular dels pous de registre existents, el
traçat és discontinu i parcialment desconegut.
Tant el seu traçat com el seu dimensionat no respon a les necessitats
existents, de manera que cal plantejar la millora del conjunt d’aquest servei
tècnicament obsolet.
Des del turó del barri de les Cots baixa una conducció soterrada de
material i secció desconeguts, implantat en la ubicació d’un antic torrent.
Aquesta conducció, quan arriba de forma esbiaixada al carrer Sant Joan,
recull les aigües brutes de les naus industrials de la vorera nord-est i les
aigües d’escorrentia del tram de carrer corresponent mitjançant un
embornal. Ambdós cabals baixen per una conducció vertical de formigó
front les instal·lacions esportives de l’escola del Pilar. Una vegada la
conducció ha salvat el desnivell topogràfic existent, la conducció soterrada
creua per finques privades fins arribar a connectar-se amb la claveguera
de formigó de ∅ 80 que passa pel passatge de Sant Joan front de l’escola
Francesc Barjau.
Aquesta conducció origina problemes d’inundacions en els baixos de
l’escola del Pilar, en períodes de pluja mitja o forta.
Aquesta claveguera es connecta a la resta de la xarxa de sanejament en el
barri de la Font dels Capellans.
Per la travessia, que divideix en dos el tram del carrer de Sant Joan
afectat, baixa una conducció de ∅ 80 , de la qual se’n desconeix l’origen i
estat de conservació.
Les edificacions de la vorera nord-oest, inclosa l’escola l’Espill, tenen el
seu desguàs per una antiga conducció ceràmica soterrada molt
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superficialment. Aquesta conducció transcorre soterrada pel lateral sud del
carrer Sant Joan en direcció a la ctra. de Vic. Creua per sota de la corba
del vial, i surt a cel obert amb una secció rectangular de 22 x 32 cm.
Les finques de la vorera sud, tenen el seu desguàs a un rec situat en el
seu límit posterior. Es desconeix el punt de connexió d’aquest rec a la
xarxa de clavegueram.
b) Aigua
La xarxa d’abastament d’aigua existent dona servei a tot el tram
corresponent del carrer de Sant Joan, sense continuïtat a lo llarg de les
dues voreres, amb un traçat altern mitjançant diversos creuaments.
c) Sèquia
La Junta de la Sèquia disposa d’un creuament, pel passatge que llinda
amb l’escola l’Espill, que s’haurà de refer.
A l’extrem est, provinent del turó del barri de les Cots, baixen dos
desaigües de rec que s’hauran de connectar a la xarxa de clavegueram.
També es té coneixement de l’existència d’un ramal de rec que transcorre
per sota de la vorera sud elevada respecte a la calçada.
d) Gas
La xarxa existent es desenvolupa amb tubs PE-110, a BP i MBP, donant
servei només a les edificacions contractades.
e) Electricitat
Actualment el subministrament d’energia elèctrica es distribueix per línia
aèria, creuant l’espai i grapada a façana.
Aquestes línies convencionals existents seran retirades i substituïdes per
una nova xarxa de cable grapat per façana amb el corresponents
creuaments soterrats segons indicacions de la companyia.
Dins l’àmbit existeix una estació transformadora com a font de
subministrament per a la zona. Al determinar la rasant del carrer, l’accés a
dit centre de transformació queda enfonsat. Serà necessari modificar-ne la
porta per tal de que sigui accessible.
f) Telecomunicacions
Actualment la xarxa de telefonia del carrer de Sant Joan són línies vistes i
aèries, que deriven de les arquetes de distribució existents, amb un cable
grapat a les façanes.
No es compleixen les condicions del Decret 135/1995, de 24 de març, de
supressió de barreres arquitectòniques.
Són evidents les mancances d’urbanització i en quant als serveis urbanístics i
la no adaptació d’aquests a les normes de seguretat i als codis d'accessibilitat
regulats per la legislació corresponent i la necessitat d’adaptar els serveis
existents molt precaris
Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la
imposició de les contribucions especials per a totes les finques veïnes.
Atès que, així mateix, en el dictamen aprovat pel Ple municipal en sessió del dia 16 de
febrer de l’any 2004 consta degudament justificat el mòdul de repartiment de les
contribucions especials quan indica:
3.6. La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, no
ha de ser superior al 90% del cost que l'entitat local suporti per la
realització de les obres. Correspon al Ple de la Corporació la fixació del
percentatge de repartiment entre els subjectes passius.
La base imposable que es proposa és equivalent al 90 % del cost que
l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra. Per les
característiques del carrer, amb un carrer sense urbanitzar i només amb
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alguns serveis clarament deficitaris, es creu convenient l’aplicació del
90% sobre el cost que suporta l’Ajuntament.
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària, conjuntament amb el
Tècnic d’Administració General de l’Assessoria Jurídica d’aquests Serveis.
El Regidor Delegat d’Hisenda, previ informe favorable de la Comissió municipal
informativa d’Hisenda, ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent:
ACORD
Desestimar el recurs de reposició formulat per part del senyor Joan Rubio Vendrell, en
data de 17 de juny de 2004 i registre municipal d’entrada núm. 25.419, considerant
que, de conformitat amb l’informe emès pels serveis tècnics municipals i segons es
justifica en l’acord d’imposició i ordenació de les contribucions especials objecte del
recurs, existeix de forma evident un especial benefici pels contribuents, donant-se
compliment al que preveu l’article 28 del Text Refós de la Llei Reguladora de las
Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, així com resultant justificat
el mòdul de repartiment utilitzat i el percentatge aplicat per a la determinació de la
base imposable, segons el que preveu l’article 31 de l’esmentat Text Refós de la Llei
Reguladora de las Hisendes Locals."
Queda rectificat l'error material detectat en el moment de la redacció de l'acta,
consistent en que, on diu "25.417" ha de dir "25.419".
7.1.14 RESOLDRE EL RECURS DE REPOSICIÓ FORMULAT PEL SENYOR JUAN
RUBIO PUBILL CONTRA L'ACORD D'ORDENACIÓ I IMPOSICIÓ DE
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE
RENOVACIÓ DEL CARRER SANT JOAN.
El secretari dóna compte del dictamen conjunt de l'alcalde i del regidor delegat
d'Hisenda, del 13 d'octubre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Vist que per aquest Ajuntament, en sessió plenària del dia 16 de febrer de l’any 2004,
fou provisionalment aprovada la imposició de contribucions especials per les obres de
renovació del Carrer Sant Joan, publicant-se el pertinent anunci en el Butlletí Oficial de
la Província núm. 47, del dia 24 de febrer.
Vist que, practicada la corresponent notificació als interessats, amb expressió dels
elements essencials del tribut, per part del senyor Juan Rubio Pubill, en data de 17 de
juny de 2004 i registre municipal d’entrada núm. 25.417, ha estat interposat recurs de
reposició manifestant:
a) L’existència d’oposició en la realització de les obres per part d’una gran majoria de
veïns.
b) Manca de justificació en l’aplicació del percentatge del 90 % com a base imposable
a aportar per part dels veïns, doncs aquest percentatge no s’ajusta al benefici que
poden representar les obres, pels motius següents:
— El carrer Sant Joan disposa, en el tram afectat per les obres, de tots els serveis i
subministres bàsics, de tal forma que no atorgaran als propietaris cap servei del
que no gaudeixin actualment.
— El caràcter parcial de l’execució de les obres comportarà una manca de connexió
adequada del carrer urbanitzat amb la resta de ciutat.
— El mòdul aplicat, considerant la baixa edificabilitat i els pocs propietaris afectats,
resulta excessiu.
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— El percentatge màxim d’aplicació hauria de ser del 50 %.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data de 31 d’agost d’enguany i
que consta en l’expedient, indicant les precàries condicions de l’obra d’urbanització
existent en el carrer Sant Joan, fins al punt de que aquesta ha generat contínues
queixes dels veïns per les seves deficiències i ha obligat a intervencions municipals de
reforç de paviments sense cap cost pels veïns.
Vist que en el mateix informe s’indica que el projecte de renovació es planteja on
existeixen les finques amb urbanització consolidada i que necessiten una correcta
urbanització del carrer, resultant correcta la continuïtat del recorregut viari i peatonal
amb la resta de ciutat.
Vist que, així mateix, l’informe en qüestió formula un estudi comparatiu respecte als
mòduls d’urbanització aplicats en altres carrers de la ciutat, resultant el mòdul per sota
del promig que s’ha vingut satisfent per altres contribuents.
Atès que l’existència de benefici especial resulta plenament justificada en l’acord
d’imposició de les contribucions especials quan en el mateix dictamen aprovat pel Ple
municipal en sessió del dia 16 de febrer de l’any 2004 textualment s’indica:
III. Fonaments de dret
3.1. Fet imposable: D’acord amb el que disposen els articles 28 i 59 de la de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, l’Ajuntament
pot establir i exigir contribucions especials per a la realització d’obres
municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els
béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les
competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. L’obra de
renovació del carrer Sant Joan, té aquesta consideració perquè s’inclou en una
de les enumerades en l’art. 29 de la de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de las Hisendes Locals.
Com indica la memòria del projecte d'obres:
El tram de carrer de Sant Joan especificat presenta en aquests moments
algunes deficiències greus tant a nivell de pavimentació com de les
infraestructures de serveis.
No disposa de voreres uniformes tant material com geomètricament, així
els recorreguts per a vianants són irregulars i accidentats. Hi ha trams de
vorera resolts amb panot, formigó, asfalt o de terreny natural
Pel que fa a la calçada es troba bastant deteriorada, sense unes rasants
uniformes que delimitin clarament la convivència del tràfic rodat amb el
peatonal. La superfície asfaltada no abasta la totalitat del vial, amb els
marges desfets per l’escorrentia de les aigües, fisuracions molt degradades
i ensotaments.
Els serveis aeris i els soterrats només donen serveis en trams discontinus.
Pel que fa al seu estat actual s’han efectuat les gestions i consultes a les
corresponents companyies i s’ha constatat el següent:
a) Sanejament
Segons es desprèn de la documentació disponible de la xarxa bàsica de
clavegueram i de la inspecció ocular dels pous de registre existents, el
traçat és discontinu i parcialment desconegut.
Tant el seu traçat com el seu dimensionat no respon a les necessitats
existents, de manera que cal plantejar la millora del conjunt d’aquest servei
tècnicament obsolet.
Des del turó del barri de les Cots baixa una conducció soterrada de
material i secció desconeguts, implantat en la ubicació d’un antic torrent.
Aquesta conducció, quan arriba de forma esbiaixada al carrer Sant Joan,
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recull les aigües brutes de les naus industrials de la vorera nord-est i les
aigües d’escorrentia del tram de carrer corresponent mitjançant un
embornal. Ambdós cabals baixen per una conducció vertical de formigó
front les instal·lacions esportives de l’escola del Pilar. Una vegada la
conducció ha salvat el desnivell topogràfic existent, la conducció soterrada
creua per finques privades fins arribar a connectar-se amb la claveguera
de formigó de ∅ 80 que passa pel passatge de Sant Joan front de l’escola
Francesc Barjau.
Aquesta conducció origina problemes d’inundacions en els baixos de
l’escola del Pilar, en períodes de pluja mitja o forta.
Aquesta claveguera es connecta a la resta de la xarxa de sanejament en el
barri de la Font dels Capellans.
Per la travessia, que divideix en dos el tram del carrer de Sant Joan
afectat, baixa una conducció de ∅ 80 , de la qual se’n desconeix l’origen i
estat de conservació.
Les edificacions de la vorera nord-oest, inclosa l’escola l’Espill, tenen el
seu desguàs per una antiga conducció ceràmica soterrada molt
superficialment. Aquesta conducció transcorre soterrada pel lateral sud del
carrer Sant Joan en direcció a la ctra. de Vic. Creua per sota de la corba
del vial, i surt a cel obert amb una secció rectangular de 22 x 32 cm.
Les finques de la vorera sud, tenen el seu desguàs a un rec situat en el
seu límit posterior. Es desconeix el punt de connexió d’aquest rec a la
xarxa de clavegueram.
b) Aigua
La xarxa d’abastament d’aigua existent dona servei a tot el tram
corresponent del carrer de Sant Joan, sense continuïtat a lo llarg de les
dues voreres, amb un traçat altern mitjançant diversos creuaments.
c) Sèquia
La Junta de la Sèquia disposa d’un creuament, pel passatge que llinda
amb l’escola l’Espill, que s’haurà de refer.
A l’extrem est, provinent del turó del barri de les Cots, baixen dos
desaigües de rec que s’hauran de connectar a la xarxa de clavegueram.
També es té coneixement de l’existència d’un ramal de rec que transcorre
per sota de la vorera sud elevada respecte a la calçada.
d) Gas
La xarxa existent es desenvolupa amb tubs PE-110, a BP i MBP, donant
servei només a les edificacions contractades.
e) Electricitat
Actualment el subministrament d’energia elèctrica es distribueix per línia
aèria, creuant l’espai i grapada a façana.
Aquestes línies convencionals existents seran retirades i substituïdes per
una nova xarxa de cable grapat per façana amb el corresponents
creuaments soterrats segons indicacions de la companyia.
Dins l’àmbit existeix una estació transformadora com a font de
subministrament per a la zona. Al determinar la rasant del carrer, l’accés a
dit centre de transformació queda enfonsat. Serà necessari modificar-ne la
porta per tal de que sigui accessible.
f) Telecomunicacions
Actualment la xarxa de telefonia del carrer de Sant Joan són línies vistes i
aèries, que deriven de les arquetes de distribució existents, amb un cable
grapat a les façanes.
No es compleixen les condicions del Decret 135/1995, de 24 de març, de
supressió de barreres arquitectòniques.
Són evidents les mancances d’urbanització i en quant als serveis urbanístics i
la no adaptació d’aquests a les normes de seguretat i als codis d'accessibilitat
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regulats per la legislació corresponent i la necessitat d’adaptar els serveis
existents molt precaris
Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la
imposició de les contribucions especials per a totes les finques veïnes.
Atès que, així mateix, en el dictamen aprovat pel Ple municipal en sessió del dia 16 de
febrer de l’any 2004 consta degudament justificat el mòdul de repartiment de les
contribucions especials quan indica:
3.6. La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, no
ha de ser superior al 90% del cost que l'entitat local suporti per la
realització de les obres. Correspon al Ple de la Corporació la fixació del
percentatge de repartiment entre els subjectes passius.
La base imposable que es proposa és equivalent al 90 % del cost que
l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra. Per les
característiques del carrer, amb un carrer sense urbanitzar i només amb
alguns serveis clarament deficitaris, es creu convenient l’aplicació del
90% sobre el cost que suporta l’Ajuntament.
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària, conjuntament amb el
Tècnic d’Administració General de l’Assessoria Jurídica d’aquests Serveis.
El Regidor Delegat d’Hisenda, previ informe favorable de la Comissió municipal
informativa d’Hisenda, ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent:
ACORD
Desestimar el recurs de reposició formulat per part del senyor Juan Rubio Pubill, en
data de 17 de juny de 2004 i registre municipal d’entrada núm. 25.417, considerant
que, de conformitat amb l’informe emès pels serveis tècnics municipals i segons es
justifica en l’acord d’imposició i ordenació de les contribucions especials objecte del
recurs, existeix de forma evident un especial benefici pels contribuents, donant-se
compliment al que preveu l’article 28 del Text Refós de la Llei Reguladora de las
Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, així com resultant justificat
el mòdul de repartiment utilitzat i el percentatge aplicat per a la determinació de la
base imposable, segons el que preveu l’article 31 de l’esmentat Text Refós de la Llei
Reguladora de las Hisendes Locals."
Queda rectificat l'error material detectat en el moment de la redacció de l'acta,
consistent en que, on diu "25.419" ha de dir "25.417".
7.1.15 RESOLDRE EL RECURS DE REPOSICIÓ FORMULAT PER LA SENYORA
MARCEL.LA SARRÓ PLAN AS CONTRA L'ACORD D'ORDENACIÓ I
IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L'EXECUCIÓ DEL
PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL CARRER SANT JOAN.
El secretari dóna compte del dictamen conjunt de l'alcalde i del regidor delegat
d'Hisenda, del 13 d'octubre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Vist que per aquest Ajuntament, en sessió plenària del dia 16 de febrer de l’any 2004,
fou provisionalment aprovada la imposició de contribucions especials per les obres de
renovació del Carrer Sant Joan, publicant-se el pertinent anunci en el Butlletí Oficial de
la Província núm. 47, del dia 24 de febrer.
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Vist que, practicada la corresponent notificació als interessats, amb expressió dels
elements essencials del tribut, per part de la senyora Marcel.la Sarró Planas, en data
de 18 de juny de 2004 i registre municipal d’entrada núm. 25.564, ha estat interposat
recurs de reposició manifestant:
a) L’existència d’oposició en la realització de les obres per part d’una gran majoria de
veïns.
b) Manca de justificació en l’aplicació del percentatge del 90 % com a base imposable
a aportar per part dels veïns, doncs aquest percentatge no s’ajusta al benefici que
poden representar les obres, pels motius següents:
— El carrer Sant Joan disposa, en el tram afectat per les obres, de tots els serveis i
subministres bàsics, de tal forma que no atorgaran als propietaris cap servei del
que no gaudeixin actualment.
— El caràcter parcial de l’execució de les obres comportarà una manca de connexió
adequada del carrer urbanitzat amb la resta de ciutat.
— El mòdul aplicat, considerant la baixa edificabilitat i els pocs propietaris afectats,
resulta excessiu.
— El percentatge màxim d’aplicació hauria de ser del 50 %.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data de 31 d’agost d’enguany i
que consta en l’expedient, indicant les precàries condicions de l’obra d’urbanització
existent en el carrer Sant Joan, fins al punt de que aquesta ha generat contínues
queixes dels veïns per les seves deficiències i ha obligat a intervencions municipals de
reforç de paviments sense cap cost pels veïns.
Vist que en el mateix informe s’indica que el projecte de renovació es planteja on
existeixen les finques amb urbanització consolidada i que necessiten una correcta
urbanització del carrer, resultant correcta la continuïtat del recorregut viari i peatonal
amb la resta de ciutat.
Vist que, així mateix, l’informe en qüestió formula un estudi comparatiu respecte als
mòduls d’urbanització aplicats en altres carrers de la ciutat, resultant el mòdul per sota
del promig que s’ha vingut satisfent per altres contribuents.
Atès que l’existència de benefici especial resulta plenament justificada en l’acord
d’imposició de les contribucions especials quan en el mateix dictamen aprovat pel Ple
municipal en sessió del dia 16 de febrer de l’any 2004 textualment s’indica:
III. Fonaments de dret
3.1. Fet imposable: D’acord amb el que disposen els articles 28 i 59 de la de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, l’Ajuntament
pot establir i exigir contribucions especials per a la realització d’obres
municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els
béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les
competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. L’obra de
renovació del carrer Sant Joan, té aquesta consideració perquè s’inclou en una
de les enumerades en l’art. 29 de la de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de las Hisendes Locals.
Com indica la memòria del projecte d'obres:
El tram de carrer de Sant Joan especificat presenta en aquests moments
algunes deficiències greus tant a nivell de pavimentació com de les
infraestructures de serveis.
No disposa de voreres uniformes tant material com geomètricament, així
els recorreguts per a vianants són irregulars i accidentats. Hi ha trams de
vorera resolts amb panot, formigó, asfalt o de terreny natural
Pel que fa a la calçada es troba bastant deteriorada, sense unes rasants
uniformes que delimitin clarament la convivència del tràfic rodat amb el
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peatonal. La superfície asfaltada no abasta la totalitat del vial, amb els
marges desfets per l’escorrentia de les aigües, fisuracions molt degradades
i ensotaments.
Els serveis aeris i els soterrats només donen serveis en trams discontinus.
Pel que fa al seu estat actual s’han efectuat les gestions i consultes a les
corresponents companyies i s’ha constatat el següent:
a) Sanejament
Segons es desprèn de la documentació disponible de la xarxa bàsica de
clavegueram i de la inspecció ocular dels pous de registre existents, el
traçat és discontinu i parcialment desconegut.
Tant el seu traçat com el seu dimensionat no respon a les necessitats
existents, de manera que cal plantejar la millora del conjunt d’aquest servei
tècnicament obsolet.
Des del turó del barri de les Cots baixa una conducció soterrada de
material i secció desconeguts, implantat en la ubicació d’un antic torrent.
Aquesta conducció, quan arriba de forma esbiaixada al carrer Sant Joan,
recull les aigües brutes de les naus industrials de la vorera nord-est i les
aigües d’escorrentia del tram de carrer corresponent mitjançant un
embornal. Ambdós cabals baixen per una conducció vertical de formigó
front les instal·lacions esportives de l’escola del Pilar. Una vegada la
conducció ha salvat el desnivell topogràfic existent, la conducció soterrada
creua per finques privades fins arribar a connectar-se amb la claveguera
de formigó de ∅ 80 que passa pel passatge de Sant Joan front de l’escola
Francesc Barjau.
Aquesta conducció origina problemes d’inundacions en els baixos de
l’escola del Pilar, en períodes de pluja mitja o forta.
Aquesta claveguera es connecta a la resta de la xarxa de sanejament en el
barri de la Font dels Capellans.
Per la travessia, que divideix en dos el tram del carrer de Sant Joan
afectat, baixa una conducció de ∅ 80 , de la qual se’n desconeix l’origen i
estat de conservació.
Les edificacions de la vorera nord-oest, inclosa l’escola l’Espill, tenen el
seu desguàs per una antiga conducció ceràmica soterrada molt
superficialment. Aquesta conducció transcorre soterrada pel lateral sud del
carrer Sant Joan en direcció a la ctra. de Vic. Creua per sota de la corba
del vial, i surt a cel obert amb una secció rectangular de 22 x 32 cm.
Les finques de la vorera sud, tenen el seu desguàs a un rec situat en el
seu límit posterior. Es desconeix el punt de connexió d’aquest rec a la
xarxa de clavegueram.
b) Aigua
La xarxa d’abastament d’aigua existent dona servei a tot el tram
corresponent del carrer de Sant Joan, sense continuïtat a lo llarg de les
dues voreres, amb un traçat altern mitjançant diversos creuaments.
c) Sèquia
La Junta de la Sèquia disposa d’un creuament, pel passatge que llinda
amb l’escola l’Espill, que s’haurà de refer.
A l’extrem est, provinent del turó del barri de les Cots, baixen dos
desaigües de rec que s’hauran de connectar a la xarxa de clavegueram.
També es té coneixement de l’existència d’un ramal de rec que transcorre
per sota de la vorera sud elevada respecte a la calçada.
d) Gas
La xarxa existent es desenvolupa amb tubs PE-110, a BP i MBP, donant
servei només a les edificacions contractades.
e) Electricitat
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Actualment el subministrament d’energia elèctrica es distribueix per línia
aèria, creuant l’espai i grapada a façana.
Aquestes línies convencionals existents seran retirades i substituïdes per
una nova xarxa de cable grapat per façana amb el corresponents
creuaments soterrats segons indicacions de la companyia.
Dins l’àmbit existeix una estació transformadora com a font de
subministrament per a la zona. Al determinar la rasant del carrer, l’accés a
dit centre de transformació queda enfonsat. Serà necessari modificar-ne la
porta per tal de que sigui accessible.
f) Telecomunicacions
Actualment la xarxa de telefonia del carrer de Sant Joan són línies vistes i
aèries, que deriven de les arquetes de distribució existents, amb un cable
grapat a les façanes.
No es compleixen les condicions del Decret 135/1995, de 24 de març, de
supressió de barreres arquitectòniques.
Són evidents les mancances d’urbanització i en quant als serveis urbanístics i
la no adaptació d’aquests a les normes de seguretat i als codis d'accessibilitat
regulats per la legislació corresponent i la necessitat d’adaptar els serveis
existents molt precaris
Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la
imposició de les contribucions especials per a totes les finques veïnes.
Atès que, així mateix, en el dictamen aprovat pel Ple municipal en sessió del dia 16 de
febrer de l’any 2004 consta degudament justificat el mòdul de repartiment de les
contribucions especials quan indica:
3.6. La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, no
ha de ser superior al 90% del cost que l'entitat local suporti per la
realització de les obres. Correspon al Ple de la Corporació la fixació del
percentatge de repartiment entre els subjectes passius.
La base imposable que es proposa és equivalent al 90 % del cost que
l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra. Per les
característiques del carrer, amb un carrer sense urbanitzar i només amb
alguns serveis clarament deficitaris, es creu convenient l’aplicació del
90% sobre el cost que suporta l’Ajuntament.
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària, conjuntament amb el
Tècnic d’Administració General de l’Assessoria Jurídica d’aquests Serveis.
El Regidor Delegat d’Hisenda, previ informe favorable de la Comissió municipal
informativa d’Hisenda, ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent:
ACORD
Desestimar el recurs de reposició formulat per part de la senyora Marcel.la Sarró
Planas, en data de 18 de juny de 2004 i registre municipal d’entrada núm. 25.564,
considerant que, de conformitat amb l’informe emès pels serveis tècnics municipals i
segons es justifica en l’acord d’imposició i ordenació de les contribucions especials
objecte del recurs, existeix de forma evident un especial benefici pels contribuents,
donant-se compliment al que preveu l’article 28 del Text Refós de la Llei Reguladora
de las Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, així com resultant
justificat el mòdul de repartiment utilitzat i el percentatge aplicat per a la determinació
de la base imposable, segons el que preveu l’article 31 de l’esmentat Text Refós de la
Llei Reguladora de las Hisendes Locals."
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7.1.16 RESOLDRE EL RECURS DE REPOSICIÓ FORMULAT PEL SENYOR JOSEP
CARREÑO DOMÍNGUEZ CONTRA L'ACORD D'ORDENACIÓ I IMPOSICIÓ
DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE
RENOVACIÓ DEL CARRER SANT JOAN.
El secretari dóna compte del dictamen conjunt de l'alcalde i del regidor delegat
d'Hisenda, del 13 d'octubre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Vist que per aquest Ajuntament, en sessió plenària del dia 16 de febrer de l’any 2004,
fou provisionalment aprovada la imposició de contribucions especials per les obres de
renovació del Carrer Sant Joan, publicant-se el pertinent anunci en el Butlletí Oficial de
la Província núm. 47, del dia 24 de febrer.
Vist que, practicada la corresponent notificació als interessats, amb expressió dels
elements essencials del tribut, per part del senyor Josep Carreño, en data de 18 de
juny de 2004 i registre municipal d’entrada núm. 25.541, ha estat interposat recurs de
reposició manifestant:
a) L’existència d’oposició en la realització de les obres per part d’una gran majoria de
veïns.
b) Manca de justificació en l’aplicació del percentatge del 90 % com a base imposable
a aportar per part dels veïns, doncs aquest percentatge no s’ajusta al benefici que
poden representar les obres, pels motius següents:
— El carrer Sant Joan disposa, en el tram afectat per les obres, de tots els serveis i
subministres bàsics, de tal forma que no atorgaran als propietaris cap servei del
que no gaudeixin actualment.
— El caràcter parcial de l’execució de les obres comportarà una manca de connexió
adequada del carrer urbanitzat amb la resta de ciutat.
— El mòdul aplicat, considerant la baixa edificabilitat i els pocs propietaris afectats,
resulta excessiu.
— El percentatge màxim d’aplicació hauria de ser del 50 %.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data de 31 d’agost d’enguany i
que consta en l’expedient, indicant les precàries condicions de l’obra d’urbanització
existent en el carrer Sant Joan, fins al punt de que aquesta ha generat contínues
queixes dels veïns per les seves deficiències i ha obligat a intervencions municipals de
reforç de paviments sense cap cost pels veïns.
Vist que en el mateix informe s’indica que el projecte de renovació es planteja on
existeixen les finques amb urbanització consolidada i que necessiten una correcta
urbanització del carrer, resultant correcta la continuïtat del recorregut viari i peatonal
amb la resta de ciutat.
Vist que, així mateix, l’informe en qüestió formula un estudi comparatiu respecte als
mòduls d’urbanització aplicats en altres carrers de la ciutat, resultant el mòdul per sota
del promig que s’ha vingut satisfent per altres contribuents.
Atès que l’existència de benefici especial resulta plenament justificada en l’acord
d’imposició de les contribucions especials quan en el mateix dictamen aprovat pel Ple
municipal en sessió del dia 16 de febrer de l’any 2004 textualment s’indica:
III. Fonaments de dret
3.1. Fet imposable: D’acord amb el que disposen els articles 28 i 59 de la de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, l’Ajuntament
pot establir i exigir contribucions especials per a la realització d’obres
municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els
béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les
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competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. L’obra de
renovació del carrer Sant Joan, té aquesta consideració perquè s’inclou en una
de les enumerades en l’art. 29 de la de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de las Hisendes Locals.
Com indica la memòria del projecte d'obres:
El tram de carrer de Sant Joan especificat presenta en aquests moments
algunes deficiències greus tant a nivell de pavimentació com de les
infraestructures de serveis.
No disposa de voreres uniformes tant material com geomètricament, així
els recorreguts per a vianants són irregulars i accidentats. Hi ha trams de
vorera resolts amb panot, formigó, asfalt o de terreny natural
Pel que fa a la calçada es troba bastant deteriorada, sense unes rasants
uniformes que delimitin clarament la convivència del tràfic rodat amb el
peatonal. La superfície asfaltada no abasta la totalitat del vial, amb els
marges desfets per l’escorrentia de les aigües, fisuracions molt degradades
i ensotaments.
Els serveis aeris i els soterrats només donen serveis en trams discontinus.
Pel que fa al seu estat actual s’han efectuat les gestions i consultes a les
corresponents companyies i s’ha constatat el següent:
a) Sanejament
Segons es desprèn de la documentació disponible de la xarxa bàsica de
clavegueram i de la inspecció ocular dels pous de registre existents, el
traçat és discontinu i parcialment desconegut.
Tant el seu traçat com el seu dimensionat no respon a les necessitats
existents, de manera que cal plantejar la millora del conjunt d’aquest servei
tècnicament obsolet.
Des del turó del barri de les Cots baixa una conducció soterrada de
material i secció desconeguts, implantat en la ubicació d’un antic torrent.
Aquesta conducció, quan arriba de forma esbiaixada al carrer Sant Joan,
recull les aigües brutes de les naus industrials de la vorera nord-est i les
aigües d’escorrentia del tram de carrer corresponent mitjançant un
embornal. Ambdós cabals baixen per una conducció vertical de formigó
front les instal·lacions esportives de l’escola del Pilar. Una vegada la
conducció ha salvat el desnivell topogràfic existent, la conducció soterrada
creua per finques privades fins arribar a connectar-se amb la claveguera
de formigó de ∅ 80 que passa pel passatge de Sant Joan front de l’escola
Francesc Barjau.
Aquesta conducció origina problemes d’inundacions en els baixos de
l’escola del Pilar, en períodes de pluja mitja o forta.
Aquesta claveguera es connecta a la resta de la xarxa de sanejament en el
barri de la Font dels Capellans.
Per la travessia, que divideix en dos el tram del carrer de Sant Joan
afectat, baixa una conducció de ∅ 80 , de la qual se’n desconeix l’origen i
estat de conservació.
Les edificacions de la vorera nord-oest, inclosa l’escola l’Espill, tenen el
seu desguàs per una antiga conducció ceràmica soterrada molt
superficialment. Aquesta conducció transcorre soterrada pel lateral sud del
carrer Sant Joan en direcció a la ctra. de Vic. Creua per sota de la corba
del vial, i surt a cel obert amb una secció rectangular de 22 x 32 cm.
Les finques de la vorera sud, tenen el seu desguàs a un rec situat en el
seu límit posterior. Es desconeix el punt de connexió d’aquest rec a la
xarxa de clavegueram.
b) Aigua
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La xarxa d’abastament d’aigua existent dona servei a tot el tram
corresponent del carrer de Sant Joan, sense continuïtat a lo llarg de les
dues voreres, amb un traçat altern mitjançant diversos creuaments.
c) Sèquia
La Junta de la Sèquia disposa d’un creuament, pel passatge que llinda
amb l’escola l’Espill, que s’haurà de refer.
A l’extrem est, provinent del turó del barri de les Cots, baixen dos
desaigües de rec que s’hauran de connectar a la xarxa de clavegueram.
També es té coneixement de l’existència d’un ramal de rec que transcorre
per sota de la vorera sud elevada respecte a la calçada.
d) Gas
La xarxa existent es desenvolupa amb tubs PE-110, a BP i MBP, donant
servei només a les edificacions contractades.
e) Electricitat
Actualment el subministrament d’energia elèctrica es distribueix per línia
aèria, creuant l’espai i grapada a façana.
Aquestes línies convencionals existents seran retirades i substituïdes per
una nova xarxa de cable grapat per façana amb el corresponents
creuaments soterrats segons indicacions de la companyia.
Dins l’àmbit existeix una estació transformadora com a font de
subministrament per a la zona. Al determinar la rasant del carrer, l’accés a
dit centre de transformació queda enfonsat. Serà necessari modificar-ne la
porta per tal de que sigui accessible.
f) Telecomunicacions
Actualment la xarxa de telefonia del carrer de Sant Joan són línies vistes i
aèries, que deriven de les arquetes de distribució existents, amb un cable
grapat a les façanes.
No es compleixen les condicions del Decret 135/1995, de 24 de març, de
supressió de barreres arquitectòniques.
Són evidents les mancances d’urbanització i en quant als serveis urbanístics i
la no adaptació d’aquests a les normes de seguretat i als codis d'accessibilitat
regulats per la legislació corresponent i la necessitat d’adaptar els serveis
existents molt precaris
Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la
imposició de les contribucions especials per a totes les finques veïnes.
Atès que, així mateix, en el dictamen aprovat pel Ple municipal en sessió del dia 16 de
febrer de l’any 2004 consta degudament justificat el mòdul de repartiment de les
contribucions especials quan indica:
3.6. La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, no
ha de ser superior al 90% del cost que l'entitat local suporti per la
realització de les obres. Correspon al Ple de la Corporació la fixació del
percentatge de repartiment entre els subjectes passius.
La base imposable que es proposa és equivalent al 90 % del cost que
l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra. Per les
característiques del carrer, amb un carrer sense urbanitzar i només amb
alguns serveis clarament deficitaris, es creu convenient l’aplicació del
90% sobre el cost que suporta l’Ajuntament.
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària, conjuntament amb el
Tècnic d’Administració General de l’Assessoria Jurídica d’aquests Serveis.
El Regidor Delegat d’Hisenda, previ informe favorable de la Comissió municipal
informativa d’Hisenda, ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent:
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ACORD
Desestimar el recurs de reposició formulat per part del senyor Josep Carreño, en data
de 18 de juny de 2004 i registre municipal d’entrada núm. 25.541, considerant que, de
conformitat amb l’informe emès pels serveis tècnics municipals i segons es justifica en
l’acord d’imposició i ordenació de les contribucions especials objecte del recurs,
existeix de forma evident un especial benefici pels contribuents, donant-se compliment
al que preveu l’article 28 del Text Refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals,
aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, així com resultant justificat el mòdul de
repartiment utilitzat i el percentatge aplicat per a la determinació de la base imposable,
segons el que preveu l’article 31 de l’esmentat Text Refós de la Llei Reguladora de las
Hisendes Locals."
7.1.17 RESOLDRE EL RECURS DE REPOSICIÓ FORMULAT PEL SENYOR PERE
CARREÑO DOMÍNGUEZ CONTRA L'ACORD D'ORDENACIÓ I IMPOSICIÓ
DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE
RENOVACIÓ DEL CARRER SANT JOAN.
El secretari dóna compte del dictamen conjunt de l'alcalde i del regidor delegat
d'Hisenda, del 13 d'octubre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Vist que per aquest Ajuntament, en sessió plenària del dia 16 de febrer de l’any 2004,
fou provisionalment aprovada la imposició de contribucions especials per les obres de
renovació del Carrer Sant Joan, publicant-se el pertinent anunci en el Butlletí Oficial de
la Província núm. 47, del dia 24 de febrer.
Vist que, practicada la corresponent notificació als interessats, amb expressió dels
elements essencials del tribut, per part del senyor Pere Carreño, en data de 18 de juny
de 2004 i registre municipal d’entrada núm. 25.561, ha estat interposat recurs de
reposició manifestant:
a) L’existència d’oposició en la realització de les obres per part d’una gran majoria de
veïns.
b) Manca de justificació en l’aplicació del percentatge del 90 % com a base imposable
a aportar per part dels veïns, doncs aquest percentatge no s’ajusta al benefici que
poden representar les obres, pels motius següents:
— El carrer Sant Joan disposa, en el tram afectat per les obres, de tots els serveis i
subministres bàsics, de tal forma que no atorgaran als propietaris cap servei del
que no gaudeixin actualment.
— El caràcter parcial de l’execució de les obres comportarà una manca de connexió
adequada del carrer urbanitzat amb la resta de ciutat.
— El mòdul aplicat, considerant la baixa edificabilitat i els pocs propietaris afectats,
resulta excessiu.
— El percentatge màxim d’aplicació hauria de ser del 50 %.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data de 31 d’agost d’enguany i
que consta en l’expedient, indicant les precàries condicions de l’obra d’urbanització
existent en el carrer Sant Joan, fins al punt de que aquesta ha generat contínues
queixes dels veïns per les seves deficiències i ha obligat a intervencions municipals de
reforç de paviments sense cap cost pels veïns.
Vist que en el mateix informe s’indica que el projecte de renovació es planteja on
existeixen les finques amb urbanització consolidada i que necessiten una correcta
urbanització del carrer, resultant correcta la continuïtat del recorregut viari i peatonal
amb la resta de ciutat.

213

Vist que, així mateix, l’informe en qüestió formula un estudi comparatiu respecte als
mòduls d’urbanització aplicats en altres carrers de la ciutat, resultant el mòdul per sota
del promig que s’ha vingut satisfent per altres contribuents.
Atès que l’existència de benefici especial resulta plenament justificada en l’acord
d’imposició de les contribucions especials quan en el mateix dictamen aprovat pel Ple
municipal en sessió del dia 16 de febrer de l’any 2004 textualment s’indica:
III. Fonaments de dret
3.1. Fet imposable: D’acord amb el que disposen els articles 28 i 59 de la de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, l’Ajuntament
pot establir i exigir contribucions especials per a la realització d’obres
municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els
béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les
competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. L’obra de
renovació del carrer Sant Joan, té aquesta consideració perquè s’inclou en una
de les enumerades en l’art. 29 de la de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de las Hisendes Locals.
Com indica la memòria del projecte d'obres:
El tram de carrer de Sant Joan especificat presenta en aquests moments
algunes deficiències greus tant a nivell de pavimentació com de les
infraestructures de serveis.
No disposa de voreres uniformes tant material com geomètricament, així
els recorreguts per a vianants són irregulars i accidentats. Hi ha trams de
vorera resolts amb panot, formigó, asfalt o de terreny natural
Pel que fa a la calçada es troba bastant deteriorada, sense unes rasants
uniformes que delimitin clarament la convivència del tràfic rodat amb el
peatonal. La superfície asfaltada no abasta la totalitat del vial, amb els
marges desfets per l’escorrentia de les aigües, fisuracions molt degradades
i ensotaments.
Els serveis aeris i els soterrats només donen serveis en trams discontinus.
Pel que fa al seu estat actual s’han efectuat les gestions i consultes a les
corresponents companyies i s’ha constatat el següent:
a) Sanejament
Segons es desprèn de la documentació disponible de la xarxa bàsica de
clavegueram i de la inspecció ocular dels pous de registre existents, el
traçat és discontinu i parcialment desconegut.
Tant el seu traçat com el seu dimensionat no respon a les necessitats
existents, de manera que cal plantejar la millora del conjunt d’aquest servei
tècnicament obsolet.
Des del turó del barri de les Cots baixa una conducció soterrada de
material i secció desconeguts, implantat en la ubicació d’un antic torrent.
Aquesta conducció, quan arriba de forma esbiaixada al carrer Sant Joan,
recull les aigües brutes de les naus industrials de la vorera nord-est i les
aigües d’escorrentia del tram de carrer corresponent mitjançant un
embornal. Ambdós cabals baixen per una conducció vertical de formigó
front les instal·lacions esportives de l’escola del Pilar. Una vegada la
conducció ha salvat el desnivell topogràfic existent, la conducció soterrada
creua per finques privades fins arribar a connectar-se amb la claveguera
de formigó de ∅ 80 que passa pel passatge de Sant Joan front de l’escola
Francesc Barjau.
Aquesta conducció origina problemes d’inundacions en els baixos de
l’escola del Pilar, en períodes de pluja mitja o forta.
Aquesta claveguera es connecta a la resta de la xarxa de sanejament en el
barri de la Font dels Capellans.
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Per la travessia, que divideix en dos el tram del carrer de Sant Joan
afectat, baixa una conducció de ∅ 80 , de la qual se’n desconeix l’origen i
estat de conservació.
Les edificacions de la vorera nord-oest, inclosa l’escola l’Espill, tenen el
seu desguàs per una antiga conducció ceràmica soterrada molt
superficialment. Aquesta conducció transcorre soterrada pel lateral sud del
carrer Sant Joan en direcció a la ctra. de Vic. Creua per sota de la corba
del vial, i surt a cel obert amb una secció rectangular de 22 x 32 cm.
Les finques de la vorera sud, tenen el seu desguàs a un rec situat en el
seu límit posterior. Es desconeix el punt de connexió d’aquest rec a la
xarxa de clavegueram.
b) Aigua
La xarxa d’abastament d’aigua existent dona servei a tot el tram
corresponent del carrer de Sant Joan, sense continuïtat a lo llarg de les
dues voreres, amb un traçat altern mitjançant diversos creuaments.
c) Sèquia
La Junta de la Sèquia disposa d’un creuament, pel passatge que llinda
amb l’escola l’Espill, que s’haurà de refer.
A l’extrem est, provinent del turó del barri de les Cots, baixen dos
desaigües de rec que s’hauran de connectar a la xarxa de clavegueram.
També es té coneixement de l’existència d’un ramal de rec que transcorre
per sota de la vorera sud elevada respecte a la calçada.
d) Gas
La xarxa existent es desenvolupa amb tubs PE-110, a BP i MBP, donant
servei només a les edificacions contractades.
e) Electricitat
Actualment el subministrament d’energia elèctrica es distribueix per línia
aèria, creuant l’espai i grapada a façana.
Aquestes línies convencionals existents seran retirades i substituïdes per
una nova xarxa de cable grapat per façana amb el corresponents
creuaments soterrats segons indicacions de la companyia.
Dins l’àmbit existeix una estació transformadora com a font de
subministrament per a la zona. Al determinar la rasant del carrer, l’accés a
dit centre de transformació queda enfonsat. Serà necessari modificar-ne la
porta per tal de que sigui accessible.
f) Telecomunicacions
Actualment la xarxa de telefonia del carrer de Sant Joan són línies vistes i
aèries, que deriven de les arquetes de distribució existents, amb un cable
grapat a les façanes.
No es compleixen les condicions del Decret 135/1995, de 24 de març, de
supressió de barreres arquitectòniques.
Són evidents les mancances d’urbanització i en quant als serveis urbanístics i
la no adaptació d’aquests a les normes de seguretat i als codis d'accessibilitat
regulats per la legislació corresponent i la necessitat d’adaptar els serveis
existents molt precaris
Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la
imposició de les contribucions especials per a totes les finques veïnes.
Atès que, així mateix, en el dictamen aprovat pel Ple municipal en sessió del dia 16 de
febrer de l’any 2004 consta degudament justificat el mòdul de repartiment de les
contribucions especials quan indica:
3.6. La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, no
ha de ser superior al 90% del cost que l'entitat local suporti per la
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realització de les obres. Correspon al Ple de la Corporació la fixació del
percentatge de repartiment entre els subjectes passius.
La base imposable que es proposa és equivalent al 90 % del cost que
l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra. Per les
característiques del carrer, amb un carrer sense urbanitzar i només amb
alguns serveis clarament deficitaris, es creu convenient l’aplicació del
90% sobre el cost que suporta l’Ajuntament.
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària, conjuntament amb el
Tècnic d’Administració General de l’Assessoria Jurídica d’aquests Serveis.
El Regidor Delegat d’Hisenda, previ informe favorable de la Comissió municipal
informativa d’Hisenda, ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent:
ACORD
Desestimar el recurs de reposició formulat per part del senyor Pere Carreño, en data
de 18 de juny de 2004 i registre municipal d’entrada núm. 25.561, considerant que, de
conformitat amb l’informe emès pels serveis tècnics municipals i segons es justifica en
l’acord d’imposició i ordenació de les contribucions especials objecte del recurs,
existeix de forma evident un especial benefici pels contribuents, donant-se compliment
al que preveu l’article 28 del Text Refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals,
aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, així com resultant justificat el mòdul de
repartiment utilitzat i el percentatge aplicat per a la determinació de la base imposable,
segons el que preveu l’article 31 de l’esmentat Text Refós de la Llei Reguladora de las
Hisendes Locals."
7.1.18 RESOLDRE EL RECURS DE REPOSICIÓ FORMULAT PER LA SENYORA
BEATRIZ PEDRA PEDRA CONTRA L'ACORD D'ORDENACIÓ I IMPOSICIÓ
DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE
RENOVACIÓ DEL CARRER SANT JOAN.
El secretari dóna compte del dictamen conjunt de l'alcalde i del regidor delegat
d'Hisenda, del 13 d'octubre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Vist que per aquest Ajuntament, en sessió plenària del dia 16 de febrer de l’any 2004,
fou provisionalment aprovada la imposició de contribucions especials per les obres de
renovació del Carrer Sant Joan, publicant-se el pertinent anunci en el Butlletí Oficial de
la Província núm. 47, del dia 24 de febrer.
Vist que, practicada la corresponent notificació als interessats, amb expressió dels
elements essencials del tribut, per part de la senyora Beatriz Pedra Pedra, en data de
18 de juny de 2004 i registre municipal d’entrada núm. 25.562, ha estat interposat
recurs de reposició manifestant:
a) L’existència d’oposició en la realització de les obres per part d’una gran majoria de
veïns.
b) Manca de justificació en l’aplicació del percentatge del 90 % com a base imposable
a aportar per part dels veïns, doncs aquest percentatge no s’ajusta al benefici que
poden representar les obres, pels motius següents:
— El carrer Sant Joan disposa, en el tram afectat per les obres, de tots els serveis i
subministres bàsics, de tal forma que no atorgaran als propietaris cap servei del
que no gaudeixin actualment.
— El caràcter parcial de l’execució de les obres comportarà una manca de connexió
adequada del carrer urbanitzat amb la resta de ciutat.
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— El mòdul aplicat, considerant la baixa edificabilitat i els pocs propietaris afectats,
resulta excessiu.
— El percentatge màxim d’aplicació hauria de ser del 50 %.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data de 31 d’agost d’enguany i
que consta en l’expedient, indicant les precàries condicions de l’obra d’urbanització
existent en el carrer Sant Joan, fins al punt de que aquesta ha generat contínues
queixes dels veïns per les seves deficiències i ha obligat a intervencions municipals de
reforç de paviments sense cap cost pels veïns.
Vist que en el mateix informe s’indica que el projecte de renovació es planteja on
existeixen les finques amb urbanització consolidada i que necessiten una correcta
urbanització del carrer, resultant correcta la continuïtat del recorregut viari i peatonal
amb la resta de ciutat.
Vist que, així mateix, l’informe en qüestió formula un estudi comparatiu respecte als
mòduls d’urbanització aplicats en altres carrers de la ciutat, resultant el mòdul per sota
del promig que s’ha vingut satisfent per altres contribuents.
Atès que l’existència de benefici especial resulta plenament justificada en l’acord
d’imposició de les contribucions especials quan en el mateix dictamen aprovat pel Ple
municipal en sessió del dia 16 de febrer de l’any 2004 textualment s’indica:
III. Fonaments de dret
3.1. Fet imposable: D’acord amb el que disposen els articles 28 i 59 de la de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, l’Ajuntament
pot establir i exigir contribucions especials per a la realització d’obres
municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els
béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les
competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. L’obra de
renovació del carrer Sant Joan, té aquesta consideració perquè s’inclou en una
de les enumerades en l’art. 29 de la de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de las Hisendes Locals.
Com indica la memòria del projecte d'obres:
El tram de carrer de Sant Joan especificat presenta en aquests moments
algunes deficiències greus tant a nivell de pavimentació com de les
infraestructures de serveis.
No disposa de voreres uniformes tant material com geomètricament, així
els recorreguts per a vianants són irregulars i accidentats. Hi ha trams de
vorera resolts amb panot, formigó, asfalt o de terreny natural
Pel que fa a la calçada es troba bastant deteriorada, sense unes rasants
uniformes que delimitin clarament la convivència del tràfic rodat amb el
peatonal. La superfície asfaltada no abasta la totalitat del vial, amb els
marges desfets per l’escorrentia de les aigües, fisuracions molt degradades
i ensotaments.
Els serveis aeris i els soterrats només donen serveis en trams discontinus.
Pel que fa al seu estat actual s’han efectuat les gestions i consultes a les
corresponents companyies i s’ha constatat el següent:
a) Sanejament
Segons es desprèn de la documentació disponible de la xarxa bàsica de
clavegueram i de la inspecció ocular dels pous de registre existents, el
traçat és discontinu i parcialment desconegut.
Tant el seu traçat com el seu dimensionat no respon a les necessitats
existents, de manera que cal plantejar la millora del conjunt d’aquest servei
tècnicament obsolet.
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Des del turó del barri de les Cots baixa una conducció soterrada de
material i secció desconeguts, implantat en la ubicació d’un antic torrent.
Aquesta conducció, quan arriba de forma esbiaixada al carrer Sant Joan,
recull les aigües brutes de les naus industrials de la vorera nord-est i les
aigües d’escorrentia del tram de carrer corresponent mitjançant un
embornal. Ambdós cabals baixen per una conducció vertical de formigó
front les instal·lacions esportives de l’escola del Pilar. Una vegada la
conducció ha salvat el desnivell topogràfic existent, la conducció soterrada
creua per finques privades fins arribar a connectar-se amb la claveguera
de formigó de ∅ 80 que passa pel passatge de Sant Joan front de l’escola
Francesc Barjau.
Aquesta conducció origina problemes d’inundacions en els baixos de
l’escola del Pilar, en períodes de pluja mitja o forta.
Aquesta claveguera es connecta a la resta de la xarxa de sanejament en el
barri de la Font dels Capellans.
Per la travessia, que divideix en dos el tram del carrer de Sant Joan
afectat, baixa una conducció de ∅ 80 , de la qual se’n desconeix l’origen i
estat de conservació.
Les edificacions de la vorera nord-oest, inclosa l’escola l’Espill, tenen el
seu desguàs per una antiga conducció ceràmica soterrada molt
superficialment. Aquesta conducció transcorre soterrada pel lateral sud del
carrer Sant Joan en direcció a la ctra. de Vic. Creua per sota de la corba
del vial, i surt a cel obert amb una secció rectangular de 22 x 32 cm.
Les finques de la vorera sud, tenen el seu desguàs a un rec situat en el
seu límit posterior. Es desconeix el punt de connexió d’aquest rec a la
xarxa de clavegueram.
b) Aigua
La xarxa d’abastament d’aigua existent dona servei a tot el tram
corresponent del carrer de Sant Joan, sense continuïtat a lo llarg de les
dues voreres, amb un traçat altern mitjançant diversos creuaments.
c) Sèquia
La Junta de la Sèquia disposa d’un creuament, pel passatge que llinda
amb l’escola l’Espill, que s’haurà de refer.
A l’extrem est, provinent del turó del barri de les Cots, baixen dos
desaigües de rec que s’hauran de connectar a la xarxa de clavegueram.
També es té coneixement de l’existència d’un ramal de rec que transcorre
per sota de la vorera sud elevada respecte a la calçada.
d) Gas
La xarxa existent es desenvolupa amb tubs PE-110, a BP i MBP, donant
servei només a les edificacions contractades.
e) Electricitat
Actualment el subministrament d’energia elèctrica es distribueix per línia
aèria, creuant l’espai i grapada a façana.
Aquestes línies convencionals existents seran retirades i substituïdes per
una nova xarxa de cable grapat per façana amb el corresponents
creuaments soterrats segons indicacions de la companyia.
Dins l’àmbit existeix una estació transformadora com a font de
subministrament per a la zona. Al determinar la rasant del carrer, l’accés a
dit centre de transformació queda enfonsat. Serà necessari modificar-ne la
porta per tal de que sigui accessible.
f) Telecomunicacions
Actualment la xarxa de telefonia del carrer de Sant Joan són línies vistes i
aèries, que deriven de les arquetes de distribució existents, amb un cable
grapat a les façanes.
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No es compleixen les condicions del Decret 135/1995, de 24 de març, de
supressió de barreres arquitectòniques.
Són evidents les mancances d’urbanització i en quant als serveis urbanístics i
la no adaptació d’aquests a les normes de seguretat i als codis d'accessibilitat
regulats per la legislació corresponent i la necessitat d’adaptar els serveis
existents molt precaris
Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la
imposició de les contribucions especials per a totes les finques veïnes.
Atès que, així mateix, en el dictamen aprovat pel Ple municipal en sessió del dia 16 de
febrer de l’any 2004 consta degudament justificat el mòdul de repartiment de les
contribucions especials quan indica:
3.6. La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, no
ha de ser superior al 90% del cost que l'entitat local suporti per la
realització de les obres. Correspon al Ple de la Corporació la fixació del
percentatge de repartiment entre els subjectes passius.
La base imposable que es proposa és equivalent al 90 % del cost que
l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra. Per les
característiques del carrer, amb un carrer sense urbanitzar i només amb
alguns serveis clarament deficitaris, es creu convenient l’aplicació del
90% sobre el cost que suporta l’Ajuntament.
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària, conjuntament amb el
Tècnic d’Administració General de l’Assessoria Jurídica d’aquests Serveis.
El Regidor Delegat d’Hisenda, previ informe favorable de la Comissió municipal
informativa d’Hisenda, ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent:
ACORD
Desestimar el recurs de reposició formulat per part de la senyora Beatriz Pedra Pedra,
en data de 18 de juny de 2004 i registre municipal d’entrada núm. 25.562, considerant
que, de conformitat amb l’informe emès pels serveis tècnics municipals i segons es
justifica en l’acord d’imposició i ordenació de les contribucions especials objecte del
recurs, existeix de forma evident un especial benefici pels contribuents, donant-se
compliment al que preveu l’article 28 del Text Refós de la Llei Reguladora de las
Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, així com resultant justificat
el mòdul de repartiment utilitzat i el percentatge aplicat per a la determinació de la
base imposable, segons el que preveu l’article 31 de l’esmentat Text Refós de la Llei
Reguladora de las Hisendes Locals."
7.1.19 RESOLDRE EL RECURS DE REPOSICIÓ FORMULAT PER LA SENYORA
EMILIA BONVEHÍ BARTURÓ CONTRA L'ACORD D'ORDENACIÓ I
IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L'EXECUCIÓ DEL
PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL CARRER SANT JOAN.
El secretari dóna compte del dictamen conjunt de l'alcalde i del regidor delegat
d'Hisenda, del 13 d'octubre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Vist que per aquest Ajuntament, en sessió plenària del dia 16 de febrer de l’any 2004,
fou provisionalment aprovada la imposició de contribucions especials per les obres de
renovació del Carrer Sant Joan, publicant-se el pertinent anunci en el Butlletí Oficial de
la Província núm. 47, del dia 24 de febrer.
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Vist que, practicada la corresponent notificació als interessats, amb expressió dels
elements essencials del tribut, per part de la senyora Emilia Bonvehí Barturo, en data
de 18 de juny de 2004 i registre municipal d’entrada núm. 25.559, ha estat interposat
recurs de reposició manifestant:
a) L’existència d’oposició en la realització de les obres per part d’una gran majoria de
veïns.
b) Manca de justificació en l’aplicació del percentatge del 90 % com a base imposable
a aportar per part dels veïns, doncs aquest percentatge no s’ajusta al benefici que
poden representar les obres, pels motius següents:
— El carrer Sant Joan disposa, en el tram afectat per les obres, de tots els serveis i
subministres bàsics, de tal forma que no atorgaran als propietaris cap servei del
que no gaudeixin actualment.
— El caràcter parcial de l’execució de les obres comportarà una manca de connexió
adequada del carrer urbanitzat amb la resta de ciutat.
— El mòdul aplicat, considerant la baixa edificabilitat i els pocs propietaris afectats,
resulta excessiu.
— El percentatge màxim d’aplicació hauria de ser del 50 %.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data de 31 d’agost d’enguany i
que consta en l’expedient, indicant les precàries condicions de l’obra d’urbanització
existent en el carrer Sant Joan, fins al punt de que aquesta ha generat contínues
queixes dels veïns per les seves deficiències i ha obligat a intervencions municipals de
reforç de paviments sense cap cost pels veïns.
Vist que en el mateix informe s’indica que el projecte de renovació es planteja on
existeixen les finques amb urbanització consolidada i que necessiten una correcta
urbanització del carrer, resultant correcta la continuïtat del recorregut viari i peatonal
amb la resta de ciutat.
Vist que, així mateix, l’informe en qüestió formula un estudi comparatiu respecte als
mòduls d’urbanització aplicats en altres carrers de la ciutat, resultant el mòdul per sota
del promig que s’ha vingut satisfent per altres contribuents.
Atès que l’existència de benefici especial resulta plenament justificada en l’acord
d’imposició de les contribucions especials quan en el mateix dictamen aprovat pel Ple
municipal en sessió del dia 16 de febrer de l’any 2004 textualment s’indica:
III. Fonaments de dret
3.1. Fet imposable: D’acord amb el que disposen els articles 28 i 59 de la de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, l’Ajuntament
pot establir i exigir contribucions especials per a la realització d’obres
municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els
béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les
competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. L’obra de
renovació del carrer Sant Joan, té aquesta consideració perquè s’inclou en una
de les enumerades en l’art. 29 de la de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de las Hisendes Locals.
Com indica la memòria del projecte d'obres:
El tram de carrer de Sant Joan especificat presenta en aquests moments
algunes deficiències greus tant a nivell de pavimentació com de les
infraestructures de serveis.
No disposa de voreres uniformes tant material com geomètricament, així
els recorreguts per a vianants són irregulars i accidentats. Hi ha trams de
vorera resolts amb panot, formigó, asfalt o de terreny natural
Pel que fa a la calçada es troba bastant deteriorada, sense unes rasants
uniformes que delimitin clarament la convivència del tràfic rodat amb el
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peatonal. La superfície asfaltada no abasta la totalitat del vial, amb els
marges desfets per l’escorrentia de les aigües, fisuracions molt degradades
i ensotaments.
Els serveis aeris i els soterrats només donen serveis en trams discontinus.
Pel que fa al seu estat actual s’han efectuat les gestions i consultes a les
corresponents companyies i s’ha constatat el següent:
a) Sanejament
Segons es desprèn de la documentació disponible de la xarxa bàsica de
clavegueram i de la inspecció ocular dels pous de registre existents, el
traçat és discontinu i parcialment desconegut.
Tant el seu traçat com el seu dimensionat no respon a les necessitats
existents, de manera que cal plantejar la millora del conjunt d’aquest servei
tècnicament obsolet.
Des del turó del barri de les Cots baixa una conducció soterrada de
material i secció desconeguts, implantat en la ubicació d’un antic torrent.
Aquesta conducció, quan arriba de forma esbiaixada al carrer Sant Joan,
recull les aigües brutes de les naus industrials de la vorera nord-est i les
aigües d’escorrentia del tram de carrer corresponent mitjançant un
embornal. Ambdós cabals baixen per una conducció vertical de formigó
front les instal·lacions esportives de l’escola del Pilar. Una vegada la
conducció ha salvat el desnivell topogràfic existent, la conducció soterrada
creua per finques privades fins arribar a connectar-se amb la claveguera
de formigó de ∅ 80 que passa pel passatge de Sant Joan front de l’escola
Francesc Barjau.
Aquesta conducció origina problemes d’inundacions en els baixos de
l’escola del Pilar, en períodes de pluja mitja o forta.
Aquesta claveguera es connecta a la resta de la xarxa de sanejament en el
barri de la Font dels Capellans.
Per la travessia, que divideix en dos el tram del carrer de Sant Joan
afectat, baixa una conducció de ∅ 80 , de la qual se’n desconeix l’origen i
estat de conservació.
Les edificacions de la vorera nord-oest, inclosa l’escola l’Espill, tenen el
seu desguàs per una antiga conducció ceràmica soterrada molt
superficialment. Aquesta conducció transcorre soterrada pel lateral sud del
carrer Sant Joan en direcció a la ctra. de Vic. Creua per sota de la corba
del vial, i surt a cel obert amb una secció rectangular de 22 x 32 cm.
Les finques de la vorera sud, tenen el seu desguàs a un rec situat en el
seu límit posterior. Es desconeix el punt de connexió d’aquest rec a la
xarxa de clavegueram.
b) Aigua
La xarxa d’abastament d’aigua existent dona servei a tot el tram
corresponent del carrer de Sant Joan, sense continuïtat a lo llarg de les
dues voreres, amb un traçat altern mitjançant diversos creuaments.
c) Sèquia
La Junta de la Sèquia disposa d’un creuament, pel passatge que llinda
amb l’escola l’Espill, que s’haurà de refer.
A l’extrem est, provinent del turó del barri de les Cots, baixen dos
desaigües de rec que s’hauran de connectar a la xarxa de clavegueram.
També es té coneixement de l’existència d’un ramal de rec que transcorre
per sota de la vorera sud elevada respecte a la calçada.
d) Gas
La xarxa existent es desenvolupa amb tubs PE-110, a BP i MBP, donant
servei només a les edificacions contractades.
e) Electricitat
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Actualment el subministrament d’energia elèctrica es distribueix per línia
aèria, creuant l’espai i grapada a façana.
Aquestes línies convencionals existents seran retirades i substituïdes per
una nova xarxa de cable grapat per façana amb el corresponents
creuaments soterrats segons indicacions de la companyia.
Dins l’àmbit existeix una estació transformadora com a font de
subministrament per a la zona. Al determinar la rasant del carrer, l’accés a
dit centre de transformació queda enfonsat. Serà necessari modificar-ne la
porta per tal de que sigui accessible.
f) Telecomunicacions
Actualment la xarxa de telefonia del carrer de Sant Joan són línies vistes i
aèries, que deriven de les arquetes de distribució existents, amb un cable
grapat a les façanes.
No es compleixen les condicions del Decret 135/1995, de 24 de març, de
supressió de barreres arquitectòniques.
Són evidents les mancances d’urbanització i en quant als serveis urbanístics i
la no adaptació d’aquests a les normes de seguretat i als codis d'accessibilitat
regulats per la legislació corresponent i la necessitat d’adaptar els serveis
existents molt precaris
Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la
imposició de les contribucions especials per a totes les finques veïnes.
Atès que, així mateix, en el dictamen aprovat pel Ple municipal en sessió del dia 16 de
febrer de l’any 2004 consta degudament justificat el mòdul de repartiment de les
contribucions especials quan indica:
3.6. La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, no
ha de ser superior al 90% del cost que l'entitat local suporti per la
realització de les obres. Correspon al Ple de la Corporació la fixació del
percentatge de repartiment entre els subjectes passius.
La base imposable que es proposa és equivalent al 90 % del cost que
l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra. Per les
característiques del carrer, amb un carrer sense urbanitzar i només amb
alguns serveis clarament deficitaris, es creu convenient l’aplicació del
90% sobre el cost que suporta l’Ajuntament.
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària, conjuntament amb el
Tècnic d’Administració General de l’Assessoria Jurídica d’aquests Serveis.
El Regidor Delegat d’Hisenda, previ informe favorable de la Comissió municipal
informativa d’Hisenda, ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent:
ACORD
Desestimar el recurs de reposició formulat per part de la senyora Emilia Bonvehí
Barturo, en data de 18 de juny de 2004 i registre municipal d’entrada núm. 25.559,
considerant que, de conformitat amb l’informe emès pels serveis tècnics municipals i
segons es justifica en l’acord d’imposició i ordenació de les contribucions especials
objecte del recurs, existeix de forma evident un especial benefici pels contribuents,
donant-se compliment al que preveu l’article 28 del Text Refós de la Llei Reguladora
de las Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, així com resultant
justificat el mòdul de repartiment utilitzat i el percentatge aplicat per a la determinació
de la base imposable, segons el que preveu l’article 31 de l’esmentat Text Refós de la
Llei Reguladora de las Hisendes Locals."
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Queda rectificat l'error material detectat en el moment de la redacció de l'acta,
consistent en que, on diu "Emilia Bonvení" ha de dir "Emilia Bonvehí".
7.1.20 RESOLDRE EL RECURS DE REPOSICIÓ FORMULAT PEL SENYOR JORDI
ORTIGUÉS FONT CONTRA L'ACORD D'ORDENACIÓ I IMPOSICIÓ DE
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE
RENOVACIÓ DEL CARRER SANT JOAN.
El secretari dóna compte del dictamen conjunt de l'alcalde i del regidor delegat
d'Hisenda, del 13 d'octubre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Vist que per aquest Ajuntament, en sessió plenària del dia 16 de febrer de l’any 2004,
fou provisionalment aprovada la imposició de contribucions especials per les obres de
renovació del Carrer Sant Joan, publicant-se el pertinent anunci en el Butlletí Oficial de
la Província núm. 47, del dia 24 de febrer.
Vist que, practicada la corresponent notificació als interessats, amb expressió dels
elements essencials del tribut, per part del senyor Jordi Ortigués Font, en data de 18
de juny de 2004 i registre municipal d’entrada núm. 25.560, ha estat interposat recurs
de reposició manifestant:
a) L’existència d’oposició en la realització de les obres per part d’una gran majoria de
veïns.
b) Manca de justificació en l’aplicació del percentatge del 90 % com a base imposable
a aportar per part dels veïns, doncs aquest percentatge no s’ajusta al benefici que
poden representar les obres, pels motius següents:
— El carrer Sant Joan disposa, en el tram afectat per les obres, de tots els serveis i
subministres bàsics, de tal forma que no atorgaran als propietaris cap servei del
que no gaudeixin actualment.
— El caràcter parcial de l’execució de les obres comportarà una manca de connexió
adequada del carrer urbanitzat amb la resta de ciutat.
— El mòdul aplicat, considerant la baixa edificabilitat i els pocs propietaris afectats,
resulta excessiu.
— El percentatge màxim d’aplicació hauria de ser del 50 %.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data de 31 d’agost d’enguany i
que consta en l’expedient, indicant les precàries condicions de l’obra d’urbanització
existent en el carrer Sant Joan, fins al punt de que aquesta ha generat contínues
queixes dels veïns per les seves deficiències i ha obligat a intervencions municipals de
reforç de paviments sense cap cost pels veïns.
Vist que en el mateix informe s’indica que el projecte de renovació es planteja on
existeixen les finques amb urbanització consolidada i que necessiten una correcta
urbanització del carrer, resultant correcta la continuïtat del recorregut viari i peatonal
amb la resta de ciutat.
Vist que, així mateix, l’informe en qüestió formula un estudi comparatiu respecte als
mòduls d’urbanització aplicats en altres carrers de la ciutat, resultant el mòdul per sota
del promig que s’ha vingut satisfent per altres contribuents.
Atès que l’existència de benefici especial resulta plenament justificada en l’acord
d’imposició de les contribucions especials quan en el mateix dictamen aprovat pel Ple
municipal en sessió del dia 16 de febrer de l’any 2004 textualment s’indica:
III. Fonaments de dret
3.1. Fet imposable: D’acord amb el que disposen els articles 28 i 59 de la de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, l’Ajuntament
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pot establir i exigir contribucions especials per a la realització d’obres
municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els
béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les
competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. L’obra de
renovació del carrer Sant Joan, té aquesta consideració perquè s’inclou en una
de les enumerades en l’art. 29 de la de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de las Hisendes Locals.
Com indica la memòria del projecte d'obres:
El tram de carrer de Sant Joan especificat presenta en aquests moments
algunes deficiències greus tant a nivell de pavimentació com de les
infraestructures de serveis.
No disposa de voreres uniformes tant material com geomètricament, així
els recorreguts per a vianants són irregulars i accidentats. Hi ha trams de
vorera resolts amb panot, formigó, asfalt o de terreny natural
Pel que fa a la calçada es troba bastant deteriorada, sense unes rasants
uniformes que delimitin clarament la convivència del tràfic rodat amb el
peatonal. La superfície asfaltada no abasta la totalitat del vial, amb els
marges desfets per l’escorrentia de les aigües, fisuracions molt degradades
i ensotaments.
Els serveis aeris i els soterrats només donen serveis en trams discontinus.
Pel que fa al seu estat actual s’han efectuat les gestions i consultes a les
corresponents companyies i s’ha constatat el següent:
a) Sanejament
Segons es desprèn de la documentació disponible de la xarxa bàsica de
clavegueram i de la inspecció ocular dels pous de registre existents, el
traçat és discontinu i parcialment desconegut.
Tant el seu traçat com el seu dimensionat no respon a les necessitats
existents, de manera que cal plantejar la millora del conjunt d’aquest servei
tècnicament obsolet.
Des del turó del barri de les Cots baixa una conducció soterrada de
material i secció desconeguts, implantat en la ubicació d’un antic torrent.
Aquesta conducció, quan arriba de forma esbiaixada al carrer Sant Joan,
recull les aigües brutes de les naus industrials de la vorera nord-est i les
aigües d’escorrentia del tram de carrer corresponent mitjançant un
embornal. Ambdós cabals baixen per una conducció vertical de formigó
front les instal·lacions esportives de l’escola del Pilar. Una vegada la
conducció ha salvat el desnivell topogràfic existent, la conducció soterrada
creua per finques privades fins arribar a connectar-se amb la claveguera
de formigó de ∅ 80 que passa pel passatge de Sant Joan front de l’escola
Francesc Barjau.
Aquesta conducció origina problemes d’inundacions en els baixos de
l’escola del Pilar, en períodes de pluja mitja o forta.
Aquesta claveguera es connecta a la resta de la xarxa de sanejament en el
barri de la Font dels Capellans.
Per la travessia, que divideix en dos el tram del carrer de Sant Joan
afectat, baixa una conducció de ∅ 80 , de la qual se’n desconeix l’origen i
estat de conservació.
Les edificacions de la vorera nord-oest, inclosa l’escola l’Espill, tenen el
seu desguàs per una antiga conducció ceràmica soterrada molt
superficialment. Aquesta conducció transcorre soterrada pel lateral sud del
carrer Sant Joan en direcció a la ctra. de Vic. Creua per sota de la corba
del vial, i surt a cel obert amb una secció rectangular de 22 x 32 cm.
Les finques de la vorera sud, tenen el seu desguàs a un rec situat en el
seu límit posterior. Es desconeix el punt de connexió d’aquest rec a la
xarxa de clavegueram.
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b) Aigua
La xarxa d’abastament d’aigua existent dona servei a tot el tram
corresponent del carrer de Sant Joan, sense continuïtat a lo llarg de les
dues voreres, amb un traçat altern mitjançant diversos creuaments.
c) Sèquia
La Junta de la Sèquia disposa d’un creuament, pel passatge que llinda
amb l’escola l’Espill, que s’haurà de refer.
A l’extrem est, provinent del turó del barri de les Cots, baixen dos
desaigües de rec que s’hauran de connectar a la xarxa de clavegueram.
També es té coneixement de l’existència d’un ramal de rec que transcorre
per sota de la vorera sud elevada respecte a la calçada.
d) Gas
La xarxa existent es desenvolupa amb tubs PE-110, a BP i MBP, donant
servei només a les edificacions contractades.
e) Electricitat
Actualment el subministrament d’energia elèctrica es distribueix per línia
aèria, creuant l’espai i grapada a façana.
Aquestes línies convencionals existents seran retirades i substituïdes per
una nova xarxa de cable grapat per façana amb el corresponents
creuaments soterrats segons indicacions de la companyia.
Dins l’àmbit existeix una estació transformadora com a font de
subministrament per a la zona. Al determinar la rasant del carrer, l’accés a
dit centre de transformació queda enfonsat. Serà necessari modificar-ne la
porta per tal de que sigui accessible.
f) Telecomunicacions
Actualment la xarxa de telefonia del carrer de Sant Joan són línies vistes i
aèries, que deriven de les arquetes de distribució existents, amb un cable
grapat a les façanes.
No es compleixen les condicions del Decret 135/1995, de 24 de març, de
supressió de barreres arquitectòniques.
Són evidents les mancances d’urbanització i en quant als serveis urbanístics i
la no adaptació d’aquests a les normes de seguretat i als codis d'accessibilitat
regulats per la legislació corresponent i la necessitat d’adaptar els serveis
existents molt precaris
Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la
imposició de les contribucions especials per a totes les finques veïnes.
Atès que, així mateix, en el dictamen aprovat pel Ple municipal en sessió del dia 16 de
febrer de l’any 2004 consta degudament justificat el mòdul de repartiment de les
contribucions especials quan indica:
3.6. La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, no
ha de ser superior al 90% del cost que l'entitat local suporti per la
realització de les obres. Correspon al Ple de la Corporació la fixació del
percentatge de repartiment entre els subjectes passius.
La base imposable que es proposa és equivalent al 90 % del cost que
l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra. Per les
característiques del carrer, amb un carrer sense urbanitzar i només amb
alguns serveis clarament deficitaris, es creu convenient l’aplicació del
90% sobre el cost que suporta l’Ajuntament.
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària, conjuntament amb el
Tècnic d’Administració General de l’Assessoria Jurídica d’aquests Serveis.
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El Regidor Delegat d’Hisenda, previ informe favorable de la Comissió municipal
informativa d’Hisenda, ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent:
ACORD
Desestimar el recurs de reposició formulat per part del senyor Jordi Ortigués Font, en
data de 18 de juny de 2004 i registre municipal d’entrada núm. 25.560, considerant
que, de conformitat amb l’informe emès pels serveis tècnics municipals i segons es
justifica en l’acord d’imposició i ordenació de les contribucions especials objecte del
recurs, existeix de forma evident un especial benefici pels contribuents, donant-se
compliment al que preveu l’article 28 del Text Refós de la Llei Reguladora de las
Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, així com resultant justificat
el mòdul de repartiment utilitzat i el percentatge aplicat per a la determinació de la
base imposable, segons el que preveu l’article 31 de l’esmentat Text Refós de la Llei
Reguladora de las Hisendes Locals."
7.1.21 RESOLDRE EL RECURS DE REPOSICIÓ FORMULAT PEL SENYOR JOAN
PUIGDELLÍVOL CIRERA CONTRA L'ACORD D'ORDENACIÓ I IMPOSICIÓ
DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE
RENOVACIÓ DEL CARRER SANT JOAN.
El secretari dóna compte del dictamen conjunt de l'alcalde i del regidor delegat
d'Hisenda, del 13 d'octubre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Vist que per aquest Ajuntament, en sessió plenària del dia 16 de febrer de l’any 2004,
fou provisionalment aprovada la imposició de contribucions especials per les obres de
renovació del Carrer Sant Joan, publicant-se el pertinent anunci en el Butlletí Oficial de
la Província núm. 47, del dia 24 de febrer.
Vist que, practicada la corresponent notificació als interessats, amb expressió dels
elements essencials del tribut, per part del senyor Joan Puigdellívol Sirera, en data de
18 de juny de 2004 i registre municipal d’entrada núm. 25.557, ha estat interposat
recurs de reposició manifestant:
a) L’existència d’oposició en la realització de les obres per part d’una gran majoria de
veïns.
b) Manca de justificació en l’aplicació del percentatge del 90 % com a base imposable
a aportar per part dels veïns, doncs aquest percentatge no s’ajusta al benefici que
poden representar les obres, pels motius següents:
— El carrer Sant Joan disposa, en el tram afectat per les obres, de tots els serveis i
subministres bàsics, de tal forma que no atorgaran als propietaris cap servei del
que no gaudeixin actualment.
— El caràcter parcial de l’execució de les obres comportarà una manca de connexió
adequada del carrer urbanitzat amb la resta de ciutat.
— El mòdul aplicat, considerant la baixa edificabilitat i els pocs propietaris afectats,
resulta excessiu.
— El percentatge màxim d’aplicació hauria de ser del 50 %.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data de 31 d’agost d’enguany i
que consta en l’expedient, indicant les precàries condicions de l’obra d’urbanització
existent en el carrer Sant Joan, fins al punt de que aquesta ha generat contínues
queixes dels veïns per les seves deficiències i ha obligat a intervencions municipals de
reforç de paviments sense cap cost pels veïns.
Vist que en el mateix informe s’indica que el projecte de renovació es planteja on
existeixen les finques amb urbanització consolidada i que necessiten una correcta
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urbanització del carrer, resultant correcta la continuïtat del recorregut viari i peatonal
amb la resta de ciutat.
Vist que, així mateix, l’informe en qüestió formula un estudi comparatiu respecte als
mòduls d’urbanització aplicats en altres carrers de la ciutat, resultant el mòdul per sota
del promig que s’ha vingut satisfent per altres contribuents.
Atès que l’existència de benefici especial resulta plenament justificada en l’acord
d’imposició de les contribucions especials quan en el mateix dictamen aprovat pel Ple
municipal en sessió del dia 16 de febrer de l’any 2004 textualment s’indica:
III. Fonaments de dret
3.1. Fet imposable: D’acord amb el que disposen els articles 28 i 59 de la de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, l’Ajuntament
pot establir i exigir contribucions especials per a la realització d’obres
municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els
béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les
competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. L’obra de
renovació del carrer Sant Joan, té aquesta consideració perquè s’inclou en una
de les enumerades en l’art. 29 de la de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de las Hisendes Locals.
Com indica la memòria del projecte d'obres:
El tram de carrer de Sant Joan especificat presenta en aquests moments
algunes deficiències greus tant a nivell de pavimentació com de les
infraestructures de serveis.
No disposa de voreres uniformes tant material com geomètricament, així
els recorreguts per a vianants són irregulars i accidentats. Hi ha trams de
vorera resolts amb panot, formigó, asfalt o de terreny natural
Pel que fa a la calçada es troba bastant deteriorada, sense unes rasants
uniformes que delimitin clarament la convivència del tràfic rodat amb el
peatonal. La superfície asfaltada no abasta la totalitat del vial, amb els
marges desfets per l’escorrentia de les aigües, fisuracions molt degradades
i ensotaments.
Els serveis aeris i els soterrats només donen serveis en trams discontinus.
Pel que fa al seu estat actual s’han efectuat les gestions i consultes a les
corresponents companyies i s’ha constatat el següent:
a) Sanejament
Segons es desprèn de la documentació disponible de la xarxa bàsica de
clavegueram i de la inspecció ocular dels pous de registre existents, el
traçat és discontinu i parcialment desconegut.
Tant el seu traçat com el seu dimensionat no respon a les necessitats
existents, de manera que cal plantejar la millora del conjunt d’aquest servei
tècnicament obsolet.
Des del turó del barri de les Cots baixa una conducció soterrada de
material i secció desconeguts, implantat en la ubicació d’un antic torrent.
Aquesta conducció, quan arriba de forma esbiaixada al carrer Sant Joan,
recull les aigües brutes de les naus industrials de la vorera nord-est i les
aigües d’escorrentia del tram de carrer corresponent mitjançant un
embornal. Ambdós cabals baixen per una conducció vertical de formigó
front les instal·lacions esportives de l’escola del Pilar. Una vegada la
conducció ha salvat el desnivell topogràfic existent, la conducció soterrada
creua per finques privades fins arribar a connectar-se amb la claveguera
de formigó de ∅ 80 que passa pel passatge de Sant Joan front de l’escola
Francesc Barjau.
Aquesta conducció origina problemes d’inundacions en els baixos de
l’escola del Pilar, en períodes de pluja mitja o forta.
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Aquesta claveguera es connecta a la resta de la xarxa de sanejament en el
barri de la Font dels Capellans.
Per la travessia, que divideix en dos el tram del carrer de Sant Joan
afectat, baixa una conducció de ∅ 80 , de la qual se’n desconeix l’origen i
estat de conservació.
Les edificacions de la vorera nord-oest, inclosa l’escola l’Espill, tenen el
seu desguàs per una antiga conducció ceràmica soterrada molt
superficialment. Aquesta conducció transcorre soterrada pel lateral sud del
carrer Sant Joan en direcció a la ctra. de Vic. Creua per sota de la corba
del vial, i surt a cel obert amb una secció rectangular de 22 x 32 cm.
Les finques de la vorera sud, tenen el seu desguàs a un rec situat en el
seu límit posterior. Es desconeix el punt de connexió d’aquest rec a la
xarxa de clavegueram.
b) Aigua
La xarxa d’abastament d’aigua existent dona servei a tot el tram
corresponent del carrer de Sant Joan, sense continuïtat a lo llarg de les
dues voreres, amb un traçat altern mitjançant diversos creuaments.
c) Sèquia
La Junta de la Sèquia disposa d’un creuament, pel passatge que llinda
amb l’escola l’Espill, que s’haurà de refer.
A l’extrem est, provinent del turó del barri de les Cots, baixen dos
desaigües de rec que s’hauran de connectar a la xarxa de clavegueram.
També es té coneixement de l’existència d’un ramal de rec que transcorre
per sota de la vorera sud elevada respecte a la calçada.
d) Gas
La xarxa existent es desenvolupa amb tubs PE-110, a BP i MBP, donant
servei només a les edificacions contractades.
e) Electricitat
Actualment el subministrament d’energia elèctrica es distribueix per línia
aèria, creuant l’espai i grapada a façana.
Aquestes línies convencionals existents seran retirades i substituïdes per
una nova xarxa de cable grapat per façana amb el corresponents
creuaments soterrats segons indicacions de la companyia.
Dins l’àmbit existeix una estació transformadora com a font de
subministrament per a la zona. Al determinar la rasant del carrer, l’accés a
dit centre de transformació queda enfonsat. Serà necessari modificar-ne la
porta per tal de que sigui accessible.
f) Telecomunicacions
Actualment la xarxa de telefonia del carrer de Sant Joan són línies vistes i
aèries, que deriven de les arquetes de distribució existents, amb un cable
grapat a les façanes.
No es compleixen les condicions del Decret 135/1995, de 24 de març, de
supressió de barreres arquitectòniques.
Són evidents les mancances d’urbanització i en quant als serveis urbanís tics i
la no adaptació d’aquests a les normes de seguretat i als codis d'accessibilitat
regulats per la legislació corresponent i la necessitat d’adaptar els serveis
existents molt precaris
Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la
imposició de les contribucions especials per a totes les finques veïnes.
Atès que, així mateix, en el dictamen aprovat pel Ple municipal en sessió del dia 16 de
febrer de l’any 2004 consta degudament justificat el mòdul de repartiment de les
contribucions especials quan indica:
3.6. La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, no
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ha de ser superior al 90% del cost que l'entitat local suporti per la
realització de les obres. Correspon al Ple de la Corporació la fixació del
percentatge de repartiment entre els subjectes passius.
La base imposable que es proposa és equivalent al 90 % del cost que
l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra. Per les
característiques del carrer, amb un carrer sense urbanitzar i només amb
alguns serveis clarament deficitaris, es creu convenient l’aplicació del
90% sobre el cost que suporta l’Ajuntament.
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària, conjuntament amb el
Tècnic d’Administració General de l’Assessoria Jurídica d’aquests Serveis.
El Regidor Delegat d’Hisenda, previ informe favorable de la Comissió municipal
informativa d’Hisenda, ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent:
ACORD
Desestimar el recurs de reposició formulat per part del senyor Joan Puigdellívol Sirera,
en data de 18 de juny de 2004 i registre municipal d’entrada núm. 25.557, considerant
que, de conformitat amb l’informe emès pels serveis tècnics municipals i segons es
justifica en l’acord d’imposició i ordenació de les contribucions especials objecte del
recurs, existeix de forma evident un especial benefici pels contribuents, donant-se
compliment al que preveu l’article 28 del Text Refós de la Llei Reguladora de las
Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, així com resultant justificat
el mòdul de repartiment utilitzat i el percentatge aplicat per a la determinació de la
base imposable, segons el que preveu l’article 31 de l’esmentat Text Refós de la Llei
Reguladora de las Hisendes Locals."
7.1.22 RESOLDRE EL RECURS DE REPOSICIÓ FORMULAT PEL SENYOR
FRANCESC PARRA PÉREZ CONTRA L'ACORD D'ORDENACIÓ I
IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L'EXECUCIÓ DEL
PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL CARRER SANT JOAN .
El secretari dóna compte del dictamen conjunt de l'alcalde i del regidor delegat
d'Hisenda, del 13 d'octubre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Vist que per aquest Ajuntament, en sessió plenària del dia 16 de febrer de l’any 2004,
fou provisionalment aprovada la imposició de contribucions especials per les obres de
renovació del Carrer Sant Joan, publicant-se el pertinent anunci en el Butlletí Oficial de
la Província núm. 47, del dia 24 de febrer.
Vist que, practicada la corresponent notificació als interessats, amb expressió dels
elements essencials del tribut, per part del senyor Francesc Parra Pérez, en data de
18 de juny de 2004 i registre municipal d’entrada núm. 25.558, ha estat interposat
recurs de reposició manifestant:
a) L’existència d’oposició en la realització de les obres per part d’una gran majoria de
veïns.
b) Manca de justificació en l’aplicació del percentatge del 90 % com a base imposable
a aportar per part dels veïns, doncs aquest percentatge no s’ajusta al benefici que
poden representar les obres, pels motius següents:
— El carrer Sant Joan disposa, en el tram afectat per les obres, de tots els serveis i
subministres bàsics, de tal forma que no atorgaran als propietaris cap servei del
que no gaudeixin actualment.
— El caràcter parcial de l’execució de les obres comportarà una manca de connexió
adequada del carrer urbanitzat amb la resta de ciutat.
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— El mòdul aplicat, considerant la baixa edificabilitat i els pocs propietaris afectats,
resulta excessiu.
— El percentatge màxim d’aplicació hauria de ser del 50 %.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data de 31 d’agost d’enguany i
que consta en l’expedient, indicant les precàries condicions de l’obra d’urbanització
existent en el carrer Sant Joan, fins al punt de que aquesta ha generat contínues
queixes dels veïns per les seves deficiències i ha obligat a intervencions municipals de
reforç de paviments sense cap cost pels veïns.
Vist que en el mateix informe s’indica que el projecte de renovació es planteja on
existeixen les finques amb urbanització consolidada i que necessiten una correcta
urbanització del carrer, resultant correcta la continuïtat del recorregut viari i peatonal
amb la resta de ciutat.
Vist que, així mateix, l’informe en qüestió formula un estudi comparatiu respecte als
mòduls d’urbanització aplicats en altres carrers de la ciutat, resultant el mòdul per sota
del promig que s’ha vingut satisfent per altres contribuents.
Atès que l’existència de benefici especial resulta plenament justificada en l’acord
d’imposició de les contribucions especials quan en el mateix dictamen aprovat pel Ple
municipal en sessió del dia 16 de febrer de l’any 2004 textualment s’indica:
III. Fonaments de dret
3.1. Fet imposable: D’acord amb el que disposen els articles 28 i 59 de la de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, l’Ajuntament
pot establir i exigir contribucions especials per a la realització d’obres
municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els
béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les
competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. L’obra de
renovació del carrer Sant Joan, té aquesta consideració perquè s’inclou en una
de les enumerades en l’art. 29 de la de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de las Hisendes Locals.
Com indica la memòria del projecte d'obres:
El tram de carrer de Sant Joan especificat presenta en aquests moments
algunes deficiències greus tant a nivell de pavimentació com de les
infraestructures de serveis.
No disposa de voreres uniformes tant material com geomètricament, així
els recorreguts per a vianants són irregulars i accidentats. Hi ha trams de
vorera resolts amb panot, formigó, asfalt o de terreny natural
Pel que fa a la calçada es troba bastant deteriorada, sense unes rasants
uniformes que delimitin clarament la convivència del tràfic rodat amb el
peatonal. La superfície asfaltada no abasta la totalitat del vial, amb els
marges desfets per l’escorrentia de les aigües, fisuracions molt degradades
i ensotaments.
Els serveis aeris i els soterrats només donen serveis en trams discontinus.
Pel que fa al seu estat actual s’han efectuat les gestions i consultes a les
corresponents companyies i s’ha constatat el següent:
a) Sanejament
Segons es desprèn de la documentació disponible de la xarxa bàsica de
clavegueram i de la inspecció ocular dels pous de registre existents, el
traçat és discontinu i parcialment desconegut.
Tant el seu traçat com el seu dimensionat no respon a les necessitats
existents, de manera que cal plantejar la millora del conjunt d’aquest servei
tècnicament obsolet.
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Des del turó del barri de les Cots baixa una conducció soterrada de
material i secció desconeguts, implantat en la ubicació d’un antic torrent.
Aquesta conducció, quan arriba de forma esbiaixada al carrer Sant Joan,
recull les aigües brutes de les naus industrials de la vorera nord-est i les
aigües d’escorrentia del tram de carrer corresponent mitjançant un
embornal. Ambdós cabals baixen per una conducció vertical de formigó
front les instal·lacions esportives de l’escola del Pilar. Una vegada la
conducció ha salvat el desnivell topogràfic existent, la conducció soterrada
creua per finques privades fins arribar a connectar-se amb la claveguera
de formigó de ∅ 80 que passa pel passatge de Sant Joan front de l’escola
Francesc Barjau.
Aquesta conducció origina problemes d’inundacions en els baixos de
l’escola del Pilar, en períodes de pluja mitja o forta.
Aquesta claveguera es connecta a la resta de la xarxa de sanejament en el
barri de la Font dels Capellans.
Per la travessia, que divideix en dos el tram del carrer de Sant Joan
afectat, baixa una conducció de ∅ 80 , de la qual se’n desconeix l’origen i
estat de conservació.
Les edificacions de la vorera nord-oest, inclosa l’escola l’Espill, tenen el
seu desguàs per una antiga conducció ceràmica soterrada molt
superficialment. Aquesta conducció transcorre soterrada pel lateral sud del
carrer Sant Joan en direcció a la ctra. de Vic. Creua per sota de la corba
del vial, i surt a cel obert amb una secció rectangular de 22 x 32 cm.
Les finques de la vorera sud, tenen el seu desguàs a un rec situat en el
seu límit posterior. Es desconeix el punt de connexió d’aquest rec a la
xarxa de clavegueram.
b) Aigua
La xarxa d’abastament d’aigua existent dona servei a tot el tram
corresponent del carrer de Sant Joan, sense continuïtat a lo llarg de les
dues voreres, amb un traçat altern mitjançant diversos creuaments.
c) Sèquia
La Junta de la Sèquia disposa d’un creuament, pel passatge que llinda
amb l’escola l’Espill, que s’haurà de refer.
A l’extrem est, provinent del turó del barri de les Cots, baixen dos
desaigües de rec que s’hauran de connectar a la xarxa de clavegueram.
També es té coneixement de l’existència d’un ramal de rec que transcorre
per sota de la vorera sud elevada respecte a la calçada.
d) Gas
La xarxa existent es desenvolupa amb tubs PE-110, a BP i MBP, donant
servei només a les edificacions contractades.
e) Electricitat
Actualment el subministrament d’energia elèctrica es distribueix per línia
aèria, creuant l’espai i grapada a façana.
Aquestes línies convencionals existents seran retirades i substituïdes per
una nova xarxa de cable grapat per façana amb el corresponents
creuaments soterrats segons indicacions de la companyia.
Dins l’àmbit existeix una estació transformadora com a font de
subministrament per a la zona. Al determinar la rasant del carrer, l’accés a
dit centre de transformació queda enfonsat. Serà necessari modificar-ne la
porta per tal de que sigui accessible.
f) Telecomunicacions
Actualment la xarxa de telefonia del carrer de Sant Joan són línies vistes i
aèries, que deriven de les arquetes de distribució existents, amb un cable
grapat a les façanes.
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No es compleixen les condicions del Decret 135/1995, de 24 de març, de
supressió de barreres arquitectòniques.
Són evidents les mancances d’urbanització i en quant als serveis urbanístics i
la no adaptació d’aquests a les normes de seguretat i als codis d'accessibilitat
regulats per la legislació corresponent i la necessitat d’adaptar els serveis
existents molt precaris
Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la
imposició de les contribucions especials per a totes les finques veïnes.
Atès que, així mateix, en el dictamen aprovat pel Ple municipal en sessió del dia 16 de
febrer de l’any 2004 consta degudament justificat el mòdul de repartiment de les
contribucions especials quan indica:
3.6. La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, no
ha de ser superior al 90% del cost que l'entitat local suporti per la
realització de les obres. Correspon al Ple de la Corporació la fixació del
percentatge de repartiment entre els subjectes passius.
La base imposable que es proposa és equivalent al 90 % del cost que
l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra. Per les
característiques del carrer, amb un carrer sense urbanitzar i només amb
alguns serveis clarament deficitaris, es creu convenient l’aplicació del
90% sobre el cost que suporta l’Ajuntament.
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària, conjuntament amb el
Tècnic d’Administració General de l’Assessoria Jurídica d’aquests Serveis.
El Regidor Delegat d’Hisenda, previ informe favorable de la Comissió municipal
informativa d’Hisenda, ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent:
ACORD
Desestimar el recurs de reposició formulat per part del senyor Francesc Parra Pérez,
en data de 18 de juny de 2004 i registre municipal d’entrada núm. 25.558, considerant
que, de conformitat amb l’informe emès pels serveis tècnics municipals i segons es
justifica en l’acord d’imposició i ordenació de les contribucions especials objecte del
recurs, existeix de forma evident un especial benefici pels contribuents, donant-se
compliment al que preveu l’article 28 del Text Refós de la Llei Reguladora de las
Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, així com resultant justificat
el mòdul de repartiment utilitzat i el percentatge aplicat per a la determinació de la
base imposable, segons el que preveu l’article 31 de l’esmentat Text Refós de la Llei
Reguladora de las Hisendes Locals."
7.1.23 RESOLDRE EL RECURS DE REPOSICIÓ FORMULAT PEL SENYOR JUAN
LÓPEZ GIRONA CONTRA L'ACORD D'ORDENACIÓ I IMPOSICIÓ DE
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE
RENOVACIÓ DEL CARRER SANT JOAN.
El secretari dóna compte del dictamen conjunt de l'alcalde i del regidor delegat
d'Hisenda, del 13 d'octubre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Vist que per aquest Ajuntament, en sessió plenària del dia 16 de febrer de l’any 2004,
fou provisionalment aprovada la imposició de contribucions especials per les obres de
renovació del Carrer Sant Joan, publicant-se el pertinent anunci en el Butlletí Oficial de
la Província núm. 47, del dia 24 de febrer.
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Vist que, practicada la corresponent notificació als interessats, amb expressió dels
elements essencials del tribut, per part del senyor Juan López Girona, en data de 18
de juny de 2004 i registre municipal d’entrada núm. 25.554, ha estat interposat recurs
de reposició manifestant:
a) L’existència d’oposició en la realització de les obres per part d’una gran majoria de
veïns.
b) Manca de justificació en l’aplicació del percentatge del 90 % com a base imposable
a aportar per part dels veïns, doncs aquest percentatge no s’ajusta al benefici que
poden representar les obres, pels motius següents:
— El carrer Sant Joan disposa, en el tram afectat per les obres, de tots els serveis i
subministres bàsics, de tal forma que no atorgaran als propietaris cap servei del
que no gaudeixin actualment.
— El caràcter parcial de l’execució de les obres comportarà una manca de connexió
adequada del carrer urbanitzat amb la resta de ciutat.
— El mòdul aplicat, considerant la baixa edificabilitat i els pocs propietaris afectats,
resulta excessiu.
— El percentatge màxim d’aplicació hauria de ser del 50 %.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data de 31 d’agost d’enguany i
que consta en l’expedient, indicant les precàries condicions de l’obra d’urbanització
existent en el carrer Sant Joan, fins al punt de que aquesta ha generat contínues
queixes dels veïns per les seves deficiències i ha obligat a intervencions municipals de
reforç de paviments sense cap cost pels veïns.
Vist que en el mateix informe s’indica que el projecte de renovació es planteja on
existeixen les finques amb urbanització consolidada i que necessiten una correcta
urbanització del carrer, resultant correcta la continuïtat del recorregut viari i peatonal
amb la resta de ciutat.
Vist que, així mateix, l’informe en qüestió formula un estudi comparatiu respecte als
mòduls d’urbanització aplicats en altres carrers de la ciutat, resultant el mòdul per sota
del promig que s’ha vingut satisfent per altres contribuents.
Atès que l’existència de benefici especial resulta plenament justificada en l’acord
d’imposició de les contribucions especials quan en el mateix dictamen aprovat pel Ple
municipal en sessió del dia 16 de febrer de l’any 2004 textualment s’indica:
III. Fonaments de dret
3.1. Fet imposable: D’acord amb el que disposen els articles 28 i 59 de la de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, l’Ajuntament
pot establir i exigir contribucions especials per a la realització d’obres
municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els
béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les
competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. L’obra de
renovació del carrer Sant Joan, té aquesta consideració perquè s’inclou en una
de les enumerades en l’art. 29 de la de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de las Hisendes Locals.
Com indica la memòria del projecte d'obres:
El tram de carrer de Sant Joan especificat presenta en aquests moments
algunes deficiències greus tant a nivell de pavimentació com de les
infraestructures de serveis.
No disposa de voreres uniformes tant material com geomètricament, així
els recorreguts per a vianants són irregulars i accidentats. Hi ha trams de
vorera resolts amb panot, formigó, asfalt o de terreny natural
Pel que fa a la calçada es troba bastant deteriorada, sense unes rasants
uniformes que delimitin clarament la convivència del tràfic rodat amb el

233

peatonal. La superfície asfaltada no abasta la totalitat del vial, amb els
marges desfets per l’escorrentia de les aigües, fisuracions molt degradades
i ensotaments.
Els serveis aeris i els soterrats només donen serveis en trams discontinus.
Pel que fa al seu estat actual s’han efectuat les gestions i consultes a les
corresponents companyies i s’ha constatat el següent:
a) Sanejament
Segons es desprèn de la documentació disponible de la xarxa bàsica de
clavegueram i de la inspecció ocular dels pous de registre existents, el
traçat és discontinu i parcialment desconegut.
Tant el seu traçat com el seu dimensionat no respon a les necessitats
existents, de manera que cal plantejar la millora del conjunt d’aquest servei
tècnicament obsolet.
Des del turó del barri de les Cots baixa una conducció soterrada de
material i secció desconeguts, implantat en la ubicació d’un antic torrent.
Aquesta conducció, quan arriba de forma esbiaixada al carrer Sant Joan,
recull les aigües brutes de les naus industrials de la vorera nord-est i les
aigües d’escorrentia del tram de carrer corresponent mitjançant un
embornal. Ambdós cabals baixen per una conducció vertical de formigó
front les instal·lacions esportives de l’escola del Pilar. Una vegada la
conducció ha salvat el desnivell topogràfic existent, la conducció soterrada
creua per finques privades fins arribar a connectar-se amb la claveguera
de formigó de ∅ 80 que passa pel passatge de Sant Joan front de l’escola
Francesc Barjau.
Aquesta conducció origina problemes d’inundacions en els baixos de
l’escola del Pilar, en períodes de pluja mitja o forta.
Aquesta claveguera es connecta a la resta de la xarxa de sanejament en el
barri de la Font dels Capellans.
Per la travessia, que divideix en dos el tram del carrer de Sant Joan
afectat, baixa una conducció de ∅ 80 , de la qual se’n desconeix l’origen i
estat de conservació.
Les edificacions de la vorera nord-oest, inclosa l’escola l’Espill, tenen el
seu desguàs per una antiga conducció ceràmica soterrada molt
superficialment. Aquesta conducció transcorre soterrada pel lateral sud del
carrer Sant Joan en direcció a la ctra. de Vic. Creua per sota de la corba
del vial, i surt a cel obert amb una secció rectangular de 22 x 32 cm.
Les finques de la vorera sud, tenen el seu desguàs a un rec situat en el
seu límit posterior. Es desconeix el punt de connexió d’aquest rec a la
xarxa de clavegueram.
b) Aigua
La xarxa d’abastament d’aigua existent dona servei a tot el tram
corresponent del carrer de Sant Joan, sense continuïtat a lo llarg de les
dues voreres, amb un traçat altern mitjançant diversos creuaments.
c) Sèquia
La Junta de la Sèquia disposa d’un creuament, pel passatge que llinda
amb l’escola l’Espill, que s’haurà de refer.
A l’extrem est, provinent del turó del barri de les Cots, baixen dos
desaigües de rec que s’hauran de connectar a la xarxa de clavegueram.
També es té coneixement de l’existència d’un ramal de rec que transcorre
per sota de la vorera sud elevada respecte a la calçada.
d) Gas
La xarxa existent es desenvolupa amb tubs PE-110, a BP i MBP, donant
servei només a les edificacions contractades.
e) Electricitat
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Actualment el subministrament d’energia elèctrica es distribueix per línia
aèria, creuant l’espai i grapada a façana.
Aquestes línies convencionals existents seran retirades i substituïdes per
una nova xarxa de cable grapat per façana amb el corresponents
creuaments soterrats segons indicacions de la companyia.
Dins l’àmbit existeix una estació transformadora com a font de
subministrament per a la zona. Al determinar la rasant del carrer, l’accés a
dit centre de transformació queda enfonsat. Serà necessari modificar-ne la
porta per tal de que sigui accessible.
f) Telecomunicacions
Actualment la xarxa de telefonia del carrer de Sant Joan són línies vistes i
aèries, que deriven de les arquetes de distribució existents, amb un cable
grapat a les façanes.
No es compleixen les condicions del Decret 135/1995, de 24 de març, de
supressió de barreres arquitectòniques.
Són evidents les mancances d’urbanització i en quant als serveis urbanístics i
la no adaptació d’aquests a les normes de seguretat i als codis d'accessibilitat
regulats per la legislació corresponent i la necessitat d’adaptar els serveis
existents molt precaris
Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la
imposició de les contribucions especials per a totes les finques veïnes.
Atès que, així mateix, en el dictamen aprovat pel Ple municipal en sessió del dia 16 de
febrer de l’any 2004 consta degudament justificat el mòdul de repartiment de les
contribucions especials quan indica:
3.6. La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, no
ha de ser superior al 90% del cost que l'entitat local suporti per la
realització de les obres. Correspon al Ple de la Corporació la fixació del
percentatge de repartiment entre els subjectes passius.
La base imposable que es proposa és equivalent al 90 % del cost que
l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra. Per les
característiques del carrer, amb un carrer sense urbanitzar i només amb
alguns serveis clarament deficitaris, es creu convenient l’aplicació del
90% sobre el cost que suporta l’Ajuntament.
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària, conjuntament amb el
Tècnic d’Administració General de l’Assessoria Jurídica d’aquests Serveis.
El Regidor Delegat d’Hisenda, previ informe favorable de la Comissió municipal
informativa d’Hisenda, ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent:
ACORD
Desestimar el recurs de reposició formulat per part del senyor Juan López Girona, en
data de 18 de juny de 2004 i registre municipal d’entrada núm. 25.554, considerant
que, de conformitat amb l’informe emès pels serveis tècnics municipals i segons es
justifica en l’acord d’imposició i ordenació de les contribucions especials objecte del
recurs, existeix de forma evident un especial benefici pels contribuents, donant-se
compliment al que preveu l’article 28 del Text Refós de la Llei Reguladora de las
Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, així com resultant justificat
el mòdul de repartiment utilitzat i el percentatge aplicat per a la determinació de la
base imposable, segons el que preveu l’article 31 de l’esmentat Text Refós de la Llei
Reguladora de las Hisendes Locals."
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7.1.24 RESOLDRE EL RECURS DE REPOSICIÓ FORMULAT PER LA SENYORA
PEPITA TRASSERRA BUSQUÉ CONTRA L'ACORD D'ORDENACIÓ I
IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L'EXECUCIÓ DEL
PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL CARRER SANT JOAN.
El secretari dóna compte del dictamen conjunt de l'alcalde i del regidor delegat
d'Hisenda, del 13 d'octubre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Vist que per aquest Ajuntament, en sessió plenària del dia 16 de febrer de l’any 2004,
fou provisionalment aprovada la imposició de contribucions especials per les obres de
renovació del Carrer Sant Joan, publicant-se el pertinent anunci en el Butlletí Oficial de
la Província núm. 47, del dia 24 de febrer.
Vist que, practicada la corresponent notificació als interessats, amb expressió dels
elements essencials del tribut, per part de la senyora Pepita Trasserra Busqué, en data
de 18 de juny de 2004 i registre municipal d’entrada núm. 25.555, ha estat interposat
recurs de reposició manifestant:
a) L’existència d’oposició en la realització de les obres per part d’una gran majoria de
veïns.
b) Manca de justificació en l’aplicació del percentatge del 90 % com a base imposable
a aportar per part dels veïns, doncs aquest percentatge no s’ajusta al benefici que
poden representar les obres, pels motius següents:
— El carrer Sant Joan disposa, en el tram afectat per les obres, de tots els serveis i
subministres bàsics, de tal forma que no atorgaran als propietaris cap servei del
que no gaudeixin actualment.
— El caràcter parcial de l’execució de les obres comportarà una manca de connexió
adequada del carrer urbanitzat amb la resta de ciutat.
— El mòdul aplicat, considerant la baixa edificabilitat i els pocs propietaris afectats,
resulta excessiu.
— El percentatge màxim d’aplicació hauria de ser del 50 %.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data de 31 d’agost d’enguany i
que consta en l’expedient, indicant les precàries condicions de l’obra d’urbanització
existent en el carrer Sant Joan, fins al punt de que aquesta ha generat contínues
queixes dels veïns per les seves deficiències i ha obligat a intervencions municipals de
reforç de paviments sense cap cost pels veïns.
Vist que en el mateix informe s’indica que el projecte de renovació es planteja on
existeixen les finques amb urbanització consolidada i que necessiten una correcta
urbanització del carrer, resultant correcta la continuïtat del recorregut viari i peatonal
amb la resta de ciutat.
Vist que, així mateix, l’informe en qüestió formula un estudi comparatiu respecte als
mòduls d’urbanització aplicats en altres carrers de la ciutat, resultant el mòdul per sota
del promig que s’ha vingut satisfent per altres contribuents.
Atès que l’existència de benefici especial resulta plenament justificada en l’acord
d’imposició de les contribucions especials quan en el mateix dictamen aprovat pel Ple
municipal en sessió del dia 16 de febrer de l’any 2004 textualment s’indica:
III. Fonaments de dret
3.1. Fet imposable: D’acord amb el que disposen els articles 28 i 59 de la de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, l’Ajuntament
pot establir i exigir contribucions especials per a la realització d’obres
municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els
béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les
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competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. L’obra de
renovació del carrer Sant Joan, té aquesta consideració perquè s’inclou en una
de les enumerades en l’art. 29 de la de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de las Hisendes Locals.
Com indica la memòria del projecte d'obres:
El tram de carrer de Sant Joan especificat presenta en aquests moments
algunes deficiències greus tant a nivell de pavimentació com de les
infraestructures de serveis.
No disposa de voreres uniformes tant material com geomètricament, així
els recorreguts per a vianants són irregulars i accidentats. Hi ha trams de
vorera resolts amb panot, formigó, asfalt o de terreny natural
Pel que fa a la calçada es troba bastant deteriorada, sense unes rasants
uniformes que delimitin clarament la convivència del tràfic rodat amb el
peatonal. La superfície asfaltada no abasta la totalitat del vial, amb els
marges desfets per l’escorrentia de les aigües, fisuracions molt degradades
i ensotaments.
Els serveis aeris i els soterrats només donen serveis en trams discontinus.
Pel que fa al seu estat actual s’han efectuat les gestions i consultes a les
corresponents companyies i s’ha constatat el següent:
a) Sanejament
Segons es desprèn de la documentació disponible de la xarxa bàsica de
clavegueram i de la inspecció ocular dels pous de registre existents, el
traçat és discontinu i parcialment desconegut.
Tant el seu traçat com el seu dimensionat no respon a les necessitats
existents, de manera que cal plantejar la millora del conjunt d’aquest servei
tècnicament obsolet.
Des del turó del barri de les Cots baixa una conducció soterrada de
material i secció desconeguts, implantat en la ubicació d’un antic torrent.
Aquesta conducció, quan arriba de forma esbiaixada al carrer Sant Joan,
recull les aigües brutes de les naus industrials de la vorera nord-est i les
aigües d’escorrentia del tram de carrer corresponent mitjançant un
embornal. Ambdós cabals baixen per una conducció vertical de formigó
front les instal·lacions esportives de l’escola del Pilar. Una vegada la
conducció ha salvat el desnivell topogràfic existent, la conducció soterrada
creua per finques privades fins arribar a connectar-se amb la claveguera
de formigó de ∅ 80 que passa pel passatge de Sant Joan front de l’escola
Francesc Barjau.
Aquesta conducció origina problemes d’inundacions en els baixos de
l’escola del Pilar, en períodes de pluja mitja o forta.
Aquesta claveguera es connecta a la resta de la xarxa de sanejament en el
barri de la Font dels Capellans.
Per la travessia, que divideix en dos el tram del carrer de Sant Joan
afectat, baixa una conducció de ∅ 80 , de la qual se’n desconeix l’origen i
estat de conservació.
Les edificacions de la vorera nord-oest, inclosa l’escola l’Espill, tenen el
seu desguàs per una antiga conducció ceràmica soterrada molt
superficialment. Aquesta conducció transcorre soterrada pel lateral sud del
carrer Sant Joan en direcció a la ctra. de Vic. Creua per sota de la corba
del vial, i surt a cel obert amb una secció rectangular de 22 x 32 cm.
Les finques de la vorera sud, tenen el seu desguàs a un rec situat en el
seu límit posterior. Es desconeix el punt de connexió d’aquest rec a la
xarxa de clavegueram.
b) Aigua
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La xarxa d’abastament d’aigua existent dona servei a tot el tram
corresponent del carrer de Sant Joan, sense continuïtat a lo llarg de les
dues voreres, amb un traçat altern mitjançant diversos creuaments.
c) Sèquia
La Junta de la Sèquia disposa d’un creuament, pel passatge que llinda
amb l’escola l’Espill, que s’haurà de refer.
A l’extrem est, provinent del turó del barri de les Cots, baixen dos
desaigües de rec que s’hauran de connectar a la xarxa de clavegueram.
També es té coneixement de l’existència d’un ramal de rec que transcorre
per sota de la vorera sud elevada respecte a la calçada.
d) Gas
La xarxa existent es desenvolupa amb tubs PE-110, a BP i MBP, donant
servei només a les edificacions contractades.
e) Electricitat
Actualment el subministrament d’energia elèctrica es distribueix per línia
aèria, creuant l’espai i grapada a façana.
Aquestes línies convencionals existents seran retirades i substituïdes per
una nova xarxa de cable grapat per façana amb el corresponents
creuaments soterrats segons indicacions de la companyia.
Dins l’àmbit existeix una estació transformadora com a font de
subministrament per a la zona. Al determinar la rasant del carrer, l’accés a
dit centre de transformació queda enfonsat. Serà necessari modificar-ne la
porta per tal de que sigui accessible.
f) Telecomunicacions
Actualment la xarxa de telefonia del carrer de Sant Joan són línies vistes i
aèries, que deriven de les arquetes de distribució existents, amb un cable
grapat a les façanes.
No es compleixen les condicions del Decret 135/1995, de 24 de març, de
supressió de barreres arquitectòniques.
Són evidents les mancances d’urbanització i en quant als serveis urbanístics i
la no adaptació d’aquests a les normes de seguretat i als codis d'accessibilitat
regulats per la legislació corresponent i la necessitat d’adaptar els serveis
existents molt precaris
Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la
imposició de les contribucions especials per a totes les finques veïnes.
Atès que, així mateix, en el dictamen aprovat pel Ple municipal en sessió del dia 16 de
febrer de l’any 2004 consta degudament justificat el mòdul de repartiment de les
contribucions especials quan indica:
3.6. La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, no
ha de ser superior al 90% del cost que l'entitat local suporti per la
realització de les obres. Correspon al Ple de la Corporació la fixació del
percentatge de repartiment entre els subjectes passius.
La base imposable que es proposa és equivalent al 90 % del cost que
l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra. Per les
característiques del carrer, amb un carrer sense urbanitzar i només amb
alguns serveis clarament deficitaris, es creu convenient l’aplicació del
90% sobre el cost que suporta l’Ajuntament.
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària, conjuntament amb el
Tècnic d’Administració General de l’Assessoria Jurídica d’aquests Serveis.
El Regidor Delegat d’Hisenda, previ informe favorable de la Comissió municipal
informativa d’Hisenda, ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent:
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ACORD
Desestimar el recurs de reposició formulat per part de la senyora Pepita Trasserra
Busqué, en data de 18 de juny de 2004 i registre municipal d’entrada núm. 25.555,
considerant que, de conformitat amb l’informe emès pels serveis tècnics municipals i
segons es justifica en l’acord d’imposició i ordenació de les contribucions especials
objecte del recurs, existeix de forma evident un especial benefici pels contribuents,
donant-se compliment al que preveu l’article 28 del Text Refós de la Llei Reguladora
de las Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, així com resultant
justificat el mòdul de repartiment utilitzat i el percentatge aplicat per a la determinació
de la base imposable, segons el que preveu l’article 31 de l’esmentat Text Refós de la
Llei Reguladora de las Hisendes Locals."
7.1.25 RESOLDRE EL RECURS DE REPOSICIÓ FORMULAT PER LA SENYORA
M. JOSÉ CARREÑO MORENO CONTRA L'ACORD D'ORDENACIÓ I
IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L'EXECUCIÓ DEL
PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL CARRER SANT JOAN.
El secretari dóna compte del dictamen conjunt de l'alcalde i del regidor delegat
d'Hisenda, del 13 d'octubre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Vist que per aquest Ajuntament, en sessió plenària del dia 16 de febrer de l’any 2004,
fou provisionalment aprovada la imposició de contribucions especials per les obres de
renovació del Carrer Sant Joan, publicant-se el pertinent anunci en el Butlletí Oficial de
la Província núm. 47, del dia 24 de febrer.
Vist que, practicada la corresponent notificació als interessats, amb expressió dels
elements essencials del tribut, per part de la senyora Ma. José Carreño Moreno, en
data de 18 de juny de 2004 i registre municipal d’entrada núm. 25.543, ha estat
interposat recurs de reposició manifestant:
a) L’existència d’oposició en la realització de les obres per part d’una gran majoria de
veïns.
b) Manca de justificació en l’aplicació del percentatge del 90 % com a base imposable
a aportar per part dels veïns, doncs aquest percentatge no s’ajusta al benefici que
poden representar les obres, pels motius següents:
— El carrer Sant Joan disposa, en el tram afectat per les obres, de tots els serveis i
subministres bàsics, de tal forma que no atorgaran als propietaris cap servei del
que no gaudeixin actualment.
— El caràcter parcial de l’execució de les obres comportarà una manca de connexió
adequada del carrer urbanitzat amb la resta de ciutat.
— El mòdul aplicat, considerant la baixa edificabilitat i els pocs propietaris afectats,
resulta excessiu.
— El percentatge màxim d’aplicació hauria de ser del 50 %.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data de 31 d’agost d’enguany i
que consta en l’expedient, indicant les precàries condicions de l’obra d’urbanització
existent en el carrer Sant Joan, fins al punt de que aquesta ha generat contínues
queixes dels veïns per les seves deficiències i ha obligat a intervencions municipals de
reforç de paviments sense cap cost pels veïns.
Vist que en el mateix informe s’indica que el projecte de renovació es planteja on
existeixen les finques amb urbanització consolidada i que necessiten una correcta
urbanització del carrer, resultant correcta la continuïtat del recorregut viari i peatonal
amb la resta de ciutat.
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Vist que, així mateix, l’informe en qüestió formula un estudi comparatiu respecte als
mòduls d’urbanització aplicats en altres carrers de la ciutat, resultant el mòdul per sota
del promig que s’ha vingut satisfent per altres contribuents.
Atès que l’existència de benefici especial resulta plenament justificada en l’acord
d’imposició de les contribucions especials quan en el mateix dictamen aprovat pel Ple
municipal en sessió del dia 16 de febrer de l’any 2004 textualment s’indica:
III. Fonaments de dret
3.1. Fet imposable: D’acord amb el que disposen els articles 28 i 59 de la de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, l’Ajuntament
pot establir i exigir contribucions especials per a la realització d’obres
municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els
béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les
competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. L’obra de
renovació del carrer Sant Joan, té aquesta consideració perquè s’inclou en una
de les enumerades en l’art. 29 de la de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de las Hisendes Locals.
Com indica la memòria del projecte d'obres:
El tram de carrer de Sant Joan especificat presenta en aquests moments
algunes deficiències greus tant a nivell de pavimentació com de les
infraestructures de serveis.
No disposa de voreres uniformes tant material com geomètricament, així
els recorreguts per a vianants són irregulars i accidentats. Hi ha trams de
vorera resolts amb panot, formigó, asfalt o de terreny natural
Pel que fa a la calçada es troba bastant deteriorada, sense unes rasants
uniformes que delimitin clarament la convivència del tràfic rodat amb el
peatonal. La superfície asfaltada no abasta la totalitat del vial, amb els
marges desfets per l’escorrentia de les aigües, fisuracions molt degradades
i ensotaments.
Els serveis aeris i els soterrats només donen serveis en trams discontinus.
Pel que fa al seu estat actual s’han efectuat les gestions i consultes a les
corresponents companyies i s’ha constatat el següent:
a) Sanejament
Segons es desprèn de la documentació disponible de la xarxa bàsica de
clavegueram i de la inspecció ocular dels pous de registre existents, el
traçat és discontinu i parcialment desconegut.
Tant el seu traçat com el seu dimensionat no respon a les necessitats
existents, de manera que cal plantejar la millora del conjunt d’aquest servei
tècnicament obsolet.
Des del turó del barri de les Cots baixa una conducció soterrada de
material i secció desconeguts, implantat en la ubicació d’un antic torrent.
Aquesta conducció, quan arriba de forma esbiaixada al carrer Sant Joan,
recull les aigües brutes de les naus industrials de la vorera nord-est i les
aigües d’escorrentia del tram de carrer corresponent mitjançant un
embornal. Ambdós cabals baixen per una conducció vertical de formigó
front les instal·lacions esportives de l’escola del Pilar. Una vegada la
conducció ha salvat el desnivell topogràfic existent, la conducció soterrada
creua per finques privades fins arribar a connectar-se amb la claveguera
de formigó de ∅ 80 que passa pel passatge de Sant Joan front de l’escola
Francesc Barjau.
Aquesta conducció origina problemes d’inundacions en els baixos de
l’escola del Pilar, en períodes de pluja mitja o forta.
Aquesta claveguera es connecta a la resta de la xarxa de sanejament en el
barri de la Font dels Capellans.
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Per la travessia, que divideix en dos el tram del carrer de Sant Joan
afectat, baixa una conducció de ∅ 80 , de la qual se’n desconeix l’origen i
estat de conservació.
Les edificacions de la vorera nord-oest, inclosa l’escola l’Espill, tenen el
seu desguàs per una antiga conducció ceràmica soterrada molt
superficialment. Aquesta conducció transcorre soterrada pel lateral sud del
carrer Sant Joan en direcció a la ctra. de Vic. Creua per sota de la corba
del vial, i surt a cel obert amb una secció rectangular de 22 x 32 cm.
Les finques de la vorera sud, tenen el seu desguàs a un rec situat en el
seu límit posterior. Es desconeix el punt de connexió d’aquest rec a la
xarxa de clavegueram.
b) Aigua
La xarxa d’abastament d’aigua existent dona servei a tot el tram
corresponent del carrer de Sant Joan, sense continuïtat a lo llarg de les
dues voreres, amb un traçat altern mitjançant diversos creuaments.
c) Sèquia
La Junta de la Sèquia disposa d’un creuament, pel passatge que llinda
amb l’escola l’Espill, que s’haurà de refer.
A l’extrem est, provinent del turó del barri de les Cots, baixen dos
desaigües de rec que s’hauran de connectar a la xarxa de clavegueram.
També es té coneixement de l’existència d’un ramal de rec que transcorre
per sota de la vorera sud elevada respecte a la calçada.
d) Gas
La xarxa existent es desenvolupa amb tubs PE-110, a BP i MBP, donant
servei només a les edificacions contractades.
e) Electricitat
Actualment el subministrament d’energia elèctrica es distribueix per línia
aèria, creuant l’espai i grapada a façana.
Aquestes línies convencionals existents seran retirades i substituïdes per
una nova xarxa de cable grapat per façana amb el corresponents
creuaments soterrats segons indicacions de la companyia.
Dins l’àmbit existeix una estació transformadora com a font de
subministrament per a la zona. Al determinar la rasant del carrer, l’accés a
dit centre de transformació queda enfonsat. Serà necessari modificar-ne la
porta per tal de que sigui accessible.
f) Telecomunicacions
Actualment la xarxa de telefonia del carrer de Sant Joan són línies vistes i
aèries, que deriven de les arquetes de distribució existents, amb un cable
grapat a les façanes.
No es compleixen les condicions del Decret 135/1995, de 24 de març, de
supressió de barreres arquitectòniques.
Són evidents les mancances d’urbanització i en quant als serveis urbanístics i
la no adaptació d’aquests a les normes de seguretat i als codis d'accessibilitat
regulats per la legislació corresponent i la necessitat d’adaptar els serveis
existents molt precaris
Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la
imposició de les contribucions especials per a totes les finques veïnes.
Atès que, així mateix, en el dictamen aprovat pel Ple municipal en sessió del dia 16 de
febrer de l’any 2004 consta degudament justificat el mòdul de repartiment de les
contribucions especials quan indica:
3.6. La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, no
ha de ser superior al 90% del cost que l'entitat local suporti per la
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realització de les obres. Correspon al Ple de la Corporació la fixació del
percentatge de repartiment entre els subjectes passius.
La base imposable que es proposa és equivalent al 90 % del cost que
l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra. Per les
característiques del carrer, amb un carrer sense urbanitzar i només amb
alguns serveis clarament deficitaris, es creu convenient l’aplicació del
90% sobre el cost que suporta l’Ajuntament.
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària, conjuntament amb el
Tècnic d’Administració General de l’Assessoria Jurídica d’aquests Serveis.
El Regidor Delegat d’Hisenda, previ informe favorable de la Comissió municipal
informativa d’Hisenda, ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent:
ACORD
Desestimar el recurs de reposició formulat per part de la senyora Ma. José Carreño
Moreno, en data de 18 de juny de 2004 i registre municipal d’entrada núm. 25.543,
considerant que, de conformitat amb l’informe emès pels serveis tècnics municipals i
segons es justifica en l’acord d’imposició i ordenació de les contribucions especials
objecte del recurs, existeix de forma evident un especial benefici pels contribuents,
donant-se compliment al que preveu l’article 28 del Text Refós de la Llei Reguladora
de las Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, així com resultant
justificat el mòdul de repartiment utilitzat i el percentatge aplicat per a la determinació
de la base imposable, segons el que preveu l’article 31 de l’esmentat Text Refós de la
Llei Reguladora de las Hisendes Locals."
7.1.26 RESOLDRE EL RECURS DE REPOSICIÓ FORMULAT PEL SENYOR
ENRIQUE MONTSERRAT OLOT CONTRA L'ACORD D'ORDENACIÓ I
IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L'EXECUCIÓ DEL
PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL CARRER SANT JOAN.
El secretari dóna compte del dictamen conjunt de l'alcalde i del regidor delegat
d'Hisenda, del 13 d'octubre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Vist que per aquest Ajuntament, en sessió plenària del dia 16 de febrer de l’any 2004,
fou provisionalment aprovada la imposició de contribucions especials per les obres de
renovació del Carrer Sant Joan, publicant-se el pertinent anunci en el Butlletí Oficial de
la Província núm. 47, del dia 24 de febrer.
Vist que, practicada la corresponent notificació als interessats, amb expressió dels
elements essencials del tribut, per part del senyor Enrique Montserrat Olot, en data de
18 de juny de 2004 i registre municipal d’entrada núm. 25.490, ha estat interposat
recurs de reposició manifestant:
a) L’existència d’oposició en la realització de les obres per part d’una gran majoria de
veïns.
b) Manca de justificació en l’aplicació del percentatge del 90 % com a base imposable
a aportar per part dels veïns, doncs aquest percentatge no s’ajusta al benefici que
poden representar les obres, pels motius següents:
— El carrer Sant Joan disposa, en el tram afectat per les obres, de tots els serveis i
subministres bàsics, de tal forma que no atorgaran als propietaris cap servei del
que no gaudeixin actualment.
— El caràcter parcial de l’execució de les obres comportarà una manca de connexió
adequada del carrer urbanitzat amb la resta de ciutat.
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— El mòdul aplicat, considerant la baixa edificabilitat i els pocs propietaris afectats,
resulta excessiu.
— El percentatge màxim d’aplicació hauria de ser del 50 %.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data de 31 d’agost d’enguany i
que consta en l’expedient, indicant les precàries condicions de l’obra d’urbanització
existent en el carrer Sant Joan, fins al punt de que aquesta ha generat contínues
queixes dels veïns per les seves deficiències i ha obligat a intervencions municipals de
reforç de paviments sense cap cost pels veïns.
Vist que en el mateix informe s’indica que el projecte de renovació es planteja on
existeixen les finques amb urbanització consolidada i que necessiten una correcta
urbanització del carrer, resultant correcta la continuïtat del recorregut viari i peatonal
amb la resta de ciutat.
Vist que, així mateix, l’informe en qüestió formula un estudi comparatiu respecte als
mòduls d’urbanització aplicats en altres carrers de la ciutat, resultant el mòdul per sota
del promig que s’ha vingut satisfent per altres contribuents.
Atès que l’existència de benefici especial resulta plenament justificada en l’acord
d’imposició de les contribucions especials quan en el mateix dictamen aprovat pel Ple
municipal en sessió del dia 16 de febrer de l’any 2004 textualment s’indica:
III. Fonaments de dret
3.1. Fet imposable: D’acord amb el que disposen els articles 28 i 59 de la de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, l’Ajuntament
pot establir i exigir contribucions especials per a la realització d’obres
municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els
béns dels particulars i sem pre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les
competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. L’obra de
renovació del carrer Sant Joan, té aquesta consideració perquè s’inclou en una
de les enumerades en l’art. 29 de la de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de las Hisendes Locals.
Com indica la memòria del projecte d'obres:
El tram de carrer de Sant Joan especificat presenta en aquests moments
algunes deficiències greus tant a nivell de pavimentació com de les
infraestructures de serveis.
No disposa de voreres uniformes tant material com geomètricament, així
els recorreguts per a vianants són irregulars i accidentats. Hi ha trams de
vorera resolts amb panot, formigó, asfalt o de terreny natural
Pel que fa a la calçada es troba bastant deteriorada, sense unes rasants
uniformes que delimitin clarament la convivència del tràfic rodat amb el
peatonal. La superfície asfaltada no abasta la totalitat del vial, amb els
marges desfets per l’escorrentia de les aigües, fisuracions molt degradades
i ensotaments.
Els serveis aeris i els soterrats només donen serveis en trams discontinus.
Pel que fa al seu estat actual s’han efectuat les gestions i consultes a les
corresponents companyies i s’ha constatat el següent:
a) Sanejament
Segons es desprèn de la documentació disponible de la xarxa bàsica de
clavegueram i de la inspecció ocular dels pous de registre existents, el
traçat és discontinu i parcialment desconegut.
Tant el seu traçat com el seu dimensionat no respon a les necessitats
existents, de manera que cal plantejar la millora del conjunt d’aquest servei
tècnicament obsolet.
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Des del turó del barri de les Cots baixa una conducció soterrada de
material i secció desconeguts, implantat en la ubicació d’un antic torrent.
Aquesta conducció, quan arriba de forma esbiaixada al carrer Sant Joan,
recull les aigües brutes de les naus industrials de la vorera nord-est i les
aigües d’escorrentia del tram de carrer corresponent mitjançant un
embornal. Ambdós cabals baixen per una conducció vertical de formigó
front les instal·lacions esportives de l’escola del Pilar. Una vegada la
conducció ha salvat el desnivell topogràfic existent, la conducció soterrada
creua per finques privades fins arribar a connectar-se amb la claveguera
de formigó de ∅ 80 que passa pel passatge de Sant Joan front de l’escola
Francesc Barjau.
Aquesta conducció origina problemes d’inundacions en els baixos de
l’escola del Pilar, en períodes de pluja mitja o forta.
Aquesta claveguera es connecta a la resta de la xarxa de sanejament en el
barri de la Font dels Capellans.
Per la travessia, que divideix en dos el tram del carrer de Sant Joan
afectat, baixa una conducció de ∅ 80 , de la qual se’n desconeix l’origen i
estat de conservació.
Les edificacions de la vorera nord-oest, inclosa l’escola l’Espill, tenen el
seu desguàs per una antiga conducció ceràmica soterrada molt
superficialment. Aquesta conducció transcorre soterrada pel lateral sud del
carrer Sant Joan en direcció a la ctra. de Vic. Creua per sota de la corba
del vial, i surt a cel obert amb una secció rectangular de 22 x 32 cm.
Les finques de la vorera sud, tenen el seu desguàs a un rec situat en el
seu límit posterior. Es desconeix el punt de connexió d’aquest rec a la
xarxa de clavegueram.
b) Aigua
La xarxa d’abastament d’aigua existent dona servei a tot el tram
corresponent del carrer de Sant Joan, sense continuïtat a lo llarg de les
dues voreres, amb un traçat altern mitjançant diversos creuaments.
c) Sèquia
La Junta de la Sèquia disposa d’un creuament, pel passatge que llinda
amb l’escola l’Espill, que s’haurà de refer.
A l’extrem est, provinent del turó del barri de les Cots, baixen dos
desaigües de rec que s’hauran de connectar a la xarxa de clavegueram.
També es té coneixement de l’existència d’un ramal de rec que transcorre
per sota de la vorera sud elevada respecte a la calçada.
d) Gas
La xarxa existent es desenvolupa amb tubs PE-110, a BP i MBP, donant
servei només a les edificacions contractades.
e) Electricitat
Actualment el subministrament d’energia elèctrica es distribueix per línia
aèria, creuant l’espai i grapada a façana.
Aquestes línies convencionals existents seran retirades i substituïdes per
una nova xarxa de cable grapat per façana amb el corresponents
creuaments soterrats segons indicacions de la companyia.
Dins l’àmbit existeix una estació transformadora com a font de
subministrament per a la zona. Al determinar la rasant del carrer, l’accés a
dit centre de transformació queda enfonsat. Serà necessari modificar-ne la
porta per tal de que sigui accessible.
f) Telecomunicacions
Actualment la xarxa de telefonia del carrer de Sant Joan són línies vistes i
aèries, que deriven de les arquetes de distribució existents, amb un cable
grapat a les façanes.
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No es compleixen les condicions del Decret 135/1995, de 24 de març, de
supressió de barreres arquitectòniques.
Són evidents les mancances d’urbanització i en quant als serveis urbanístics i
la no adaptació d’aquests a les normes de seguretat i als codis d'accessibilitat
regulats per la legislació corresponent i la necessitat d’adaptar els serveis
existents molt precaris
Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la
imposició de les contribucions especials per a totes les finques veïnes.
Atès que, així mateix, en el dictamen aprovat pel Ple municipal en sessió del dia 16 de
febrer de l’any 2004 consta degudament justificat el mòdul de repartiment de les
contribucions especials quan indica:
3.6. La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, no
ha de ser superior al 90% del cost que l'entitat local suporti per la
realització de les obres. Correspon al Ple de la Corporació la fixació del
percentatge de repartiment entre els subjectes passius.
La base imposable que es proposa és equivalent al 90 % del cost que
l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra. Per les
característiques del carrer, amb un carrer sense urbanitzar i només amb
alguns serveis clarament deficitaris, es creu convenient l’aplicació del
90% sobre el cost que suporta l’Ajuntament.
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària, conjuntament amb el
Tècnic d’Administració General de l’Assessoria Jurídica d’aquests Serveis.
El Regidor Delegat d’Hisenda, previ informe favorable de la Comissió municipal
informativa d’Hisenda, ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent:
ACORD
Desestimar el recurs de reposició formulat per part del senyor Enrique Montserrat Olot,
en data de 18 de juny de 2004 i registre municipal d’entrada núm. 25.490, considerant
que, de conformitat amb l’informe emès pels serveis tècnics municipals i segons es
justifica en l’acord d’imposició i ordenació de les contribucions especials objecte del
recurs, existeix de forma evident un especial benefici pels contribuents, donant-se
compliment al que preveu l’article 28 del Text Refós de la Llei Reguladora de las
Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, així com resultant justificat
el mòdul de repartiment utilitzat i el percentatge aplicat per a la determinació de la
base imposable, segons el que preveu l’article 31 de l’esmentat Text Refós de la Llei
Reguladora de las Hisendes Locals."
7.1.27 RESOLDRE EL RECURS DE REPOSICIÓ FORMULAT PER LA SENYORA
ÀNGELS FIGUERAS CASALS CONTRA L'ACORD D'ORDENACIÓ I
IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L'EXECUCIÓ DEL
PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL CARRER SANT JOAN.
El secretari dóna compte del dictamen conjunt de l'alcalde i del regidor delegat
d'Hisenda, del 13 d'octubre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Vist que per aquest Ajuntament, en sessió plenària del dia 16 de febrer de l’any 2004,
fou provisionalment aprovada la imposició de contribucions especials per les obres de
renovació del Carrer Sant Joan, publicant-se el pertinent anunci en el Butlletí Oficial de
la Província núm. 47, del dia 24 de febrer.
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Vist que, practicada la corresponent notificació als interessats, amb expressió dels
elements essencials del tribut, per part de la senyora Àngels Figueras Casals ha estat
presentat, en el seu propi nom i interès i en data de 18 de juny de 2004 i registre
municipal d’entrada núm. 25.550, un recurs de reposició.
Atès que l’article 14.2, lletra d), del Text Refós de la Llei Reguladora de las Hisendes
Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, disposa:
2.
Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos
de derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso
de reposición que a continuación se regula.
d. Legitimación. Podrán interponer el recurso de reposición:
1. Los sujetos pasivos y, en su caso, los responsables de los tributos, así como
los obligados a efectuar el ingreso de derecho público de que se trate.
2. Cualquiera otra persona cuyos intereses legítimos y directos resulten afectados
por el acto administrativo de gestión.
Atès que la senyora Àngels Figueras Casals no és subjecte passiu de les
contribucions especials, ni responsable d’aquestes, ni obligada a efectuar l’ingrés
derivat de la seva liquidació, en aplicació de l’article transcrit en el paràgraf anterior, no
gaudeix de legitimació per a la interposició del recurs de reposició.
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària, conjuntament amb el
Tècnic d’Administració General de l’Assessoria Jurídica d’aquests Serveis.
El Regidor Delegat d’Hisenda, previ informe favorable de la Comissió municipal
informativa d’Hisenda, ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent:
ACORD
Desestimar el recurs de reposició presentat per part de la senyora Àngels Figueras
Casals amb data de 18 de juny de 2004 i registre municipal d’entrada núm. 25.550,
actuant en el seu propi nom i interès, considerant que no reuneix la condició de
persona legitimada per a la seva interposició, segons el que preveu l’article 14 del Text
Refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu
2/2004."
7.1.28 RESOLDRE EL RECURS DE REPOSICIÓ FORMULAT PEL SENYOR
FRANCESC DE CASTRO PIERA CONTRA L'ACORD D'ORDENACIÓ I
IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L'EXECUCIÓ DEL
PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL CARRER SANT JOAN.
El secretari dóna compte del dictamen conjunt de l'alcalde i del regidor delegat
d'Hisenda, del 13 d'octubre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Vist que per aquest Ajuntament, en sessió plenària del dia 16 de febrer de l’any 2004,
fou provisionalment aprovada la imposició de contribucions especials per les obres de
renovació del Carrer Sant Joan, publicant-se el pertinent anunci en el Butlletí Oficial de
la Província núm. 47, del dia 24 de febrer.
Vist que, practicada la corresponent notificació als interessats, amb expressió dels
elements essencials del tribut, per part del senyor Francesc de Castro Piera varen
presentar-se dos diferents escrits:
A)
Un primer escrit, presentat per correu administratiu en data de 28 de maig
d’enguany i amb registre municipal d’entrada núm. 22.814 del dia 31 de maig,
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en el qual es limita a manifestar la seva disconformitat amb la quota notificada i
a demanar que es tingui per interposat recurs de reposició.
B) Un segon escrit, presentat en data de 18 de juny de 2004 i registre municipal
d’entrada núm. 25.545, manifestant:
a) L’existència d’oposició en la realització de les obres per part d’una gran majoria
de veïns.
b) Manca de justificació en l’aplicació del percentatge del 90 % com a base
imposable a aportar per part dels veïns, doncs aquest percentatge no s’ajusta
al benefici que poden representar les obres, pels motius següents:
— El carrer Sant Joan disposa, en el tram afectat per les obres, de tots els
serveis i subministres bàsics, de tal forma que no atorgaran als propietaris
cap servei del que no gaudeixin actualment.
— El caràcter parcial de l’execució de les obres comportarà una manca de
connexió adequada del carrer urbanitzat amb la resta de ciutat.
— El mòdul aplicat, considerant la baixa edificabilitat i els pocs propietaris
afectats, resulta excessiu.
— El percentatge màxim d’aplicació hauria de ser del 50 %.
Vist que la notificació de l’acord municipal plenari d’imposició de les contribucions
especials i dels elements essencials del tribut fou efectuada al subjecte passiu de
l’impost, senyor Francesc de Castro Piera, en data de 30 d’abril de 2004.
Atès que l’article 14 .2, lletra c), del Text Refós de la Llei Reguladora de las Hisendes
Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, disposa:
2. Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos
de derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso
de reposición que a continuación se regula.
c. Plazo de interposición. El recurso de reposición se interpondrá dentro del
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa
del acto cuya revisión se solicita o al de finalización del período de exposición
pública de los correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u
obligados al pago.
Atès que si bé l’escrit presentat en data de 28 de maig d’enguany i amb registre
municipal d’entrada núm. 22.814 del dia 31 de maig, reuneix els necessaris requisits
de temps i de forma, no resulta així pel que fa a l’escrit presentat en data de 18 de juny
de 2004 i registre municipal d’entrada núm. 25.545, doncs es troba formulat fora del
termini d’un mes legalment hàbil a l’efecte, de conformitat amb la lletra c) de l’esmentat
article 14 del Text Refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals, aprovat per
Real Decret Legislatiu 2/2004.
Atès doncs que el recurs de reposició ha estat interposat fora del termini legalment
hàbil a l’efecte i per part de persona sense la necessària legitimació, resultant
procedent per tant la seva inadmissibilitat com ha declarat el nostre Tribunal Suprem
en nombroses i reiterades sentències entre les quals es poden esmentar les següents:
MARGINAL: RJ 1991\9193
RESOLUCIO1: Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 4ª), de 30 noviembre 1991
Recurso núm. 15/1990.
RESOLUCION: Sentencia de 30 noviembre 1991.
Recurso núm. 15/1990.
PONENTE: Excmo. Sr. D. Julián García Estartús
SEGUNDO.- Que preceptuado por el art. 52 de la Ley Reguladora de esta
Jurisdicción (RCL 1956\1890 y NDL 18435) que, como requisito previo a la
interposición del recurso contencioso-administrativo deberá formularse recurso de
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reposición y que éste se presentará ante el órgano que hubiera de resolverle en el
plazo de un mes, a contar de la notificación o publicación del acto con los requisitos
a que se refiere el art. 59, la más reciente jurisprudencia ha determinado de manera
categórica la forma de cómputo, desvaneciendo anteriores dudas y fluctuaciones de
criterio, y así la Sentencia del Tribunal Supremo de 19-1-1980 (RJ 1980\237), tiene
declarado que "después de la vigencia del nuevo Título Preliminar del Código Civil,
el plazo fijado por meses debe computarse de fecha a fecha, de no establecerse
otra cosa, según la disposición contenida en el art. 52 de la Ley Jurisdiccional",
haciendo con ello alusión al art. 5.º del Código Civil -en su redacción por Ley de 173-1973 (RCL 1973\498 y NDL 18762) y Decreto de 31-5-1974 (RCL 1974\1385 y
NDL 18760)-, según el que "siempre que no se establezca otra cosa... si los plazos
estuvieren fijados por meses o años, se computarán de fecha a fecha", modalidad
que, al decir del preámbulo del texto normativo "es la menos propicia a equívocos y
coincide, también, con la Ley de Procedimiento Administrativo (RCL 1958\1258,
1469, 1504; RCL 1959\585 y NDL 24708), de forma que, en este aspecto, se
alcanza la conveniente unificación de criterios".
TERCERO.- Como señala el Ayuntamiento demandando en el Fundamento Jurídico
II de la Contestación.... De los hechos relatados y de la documentación obrante en
el expediente administrativo, resulta evidente en primer lugar la inadmisiblidad del
recurso interpuesto. Aunque la actora lo oculta, con fecha 16-5-1988, a la
recurrente le fue notificado el Acuerdo de la Corporación de fecha 4-5-1988 por el
que se decretaba el desahucio por vía administrativa de la actora, señalándose en
dicho acuerdo, como resulta preceptivo, los recursos que cabía interponer contra el
mismo y los plazos para su presentación. Pues bien, con fecha 17-7-1988, la
recurrente interpuso recurso de reposición previo a la vía jurisdiccional, que no fue
admitido por haberse presentado fuera del plazo de treinta días que al respecto
establece el art. 211 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre (RCL 1986\3812 y RCL
1987\76) por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. En consecuencia, el presente
recurso no debe admitirse, por cuanto de lo contrario, con su admisión, se estaría
reabriendo un plazo de antemano precluido, lo que, como expresamente recoge la
S. 15-11-1983 (RJ 1983\6011), en ningún caso puede constituir un instrumento
procesal válido, pues como también recoge la Sentencia de fecha 19-12-1977 (RJ
1977\4829), "transcurrido el plazo para la interposición del recurso de reposición, es
obvio que el acuerdo en cuestión quedó consentido y firme"; y ello porque, como
afirma la Sentencia de fecha 6-12-1986 (RJ 1987\2899), el plazo establecido para la
formulación del recurso es de orden público, es decir, de Derecho necesario, y por
tanto, sometido al régimen de la causa de inadmisibilidad del art. 82 c) de la Ley
Jurisdiccional.
CUARTO.- Cuanto antecede no puede conducir a otra conclusión que a la
inadmisión del recurso por el juego del artículo que se acaba de citar, en relación
con el 40.a) de la misma Ley.
MARGINAL: RJ 1990\4224
RESOLUCIO1: Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 5ª), de 11 mayo 1990
RESOLUCION: Sentencia de 11 mayo 1990.
PONENTE: Excmo. Sr. D. José María Reyes Monterreal
CUARTO.- El recurso de reposición constituye, en efecto, un presupuesto procesal
especialmente cualificado -no un simple requisito formal, más o menos dispensableporque es imprescindible para que se considere agotada la vía administrativa y, por
tanto, franqueado el acceso a la contenciosa, ya lo decida o no de un modo expreso
el Organo ante el que se interpone, y cuya extemporaneidad -es necesario
advertirlo- ni siquiera es subsanable por el procedimiento establecido en el artículo
129 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, de tal manera que, exigiéndose que
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su interposición se produzca en el plazo de un mes, computable de fecha a fecha a
partir de la notificación del acuerdo que, a través del mismo, se combate y sin que
en esta ocasión se discuta que esta exigencia temporal no se cumplió tal
circunstancia, por sí sola, tenía que dar lugar a la inadmisibilidad declarada por la
sentencia que se recurre y que por sus propios términos tiene que ser confirmada,
porque nada importa cuál fuera el sentido atribuible a la actitud silente de la
Administración demandada, ni, por supuesto, cuál habría de ser -ya en relación con
el fondo del problema planteado- el pronunciamiento que había de adoptarse sobre
si el acuerdo presuntamente confirmado en reposición por aquélla era o no
conforme a derecho.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data de 31 d’agost d’enguany i
que consta en l’expedient, indicant les precàries condicions de l’obra d’urbanització
existent en el carrer Sant Joan, fins al punt de que aquesta ha generat contínues
queixes dels veïns per les seves deficiències i ha obligat a intervencions municipals de
reforç de paviments sense cap cost pels veïns.
Vist que en el mateix informe s’indica que el projecte de renovació es planteja on
existeixen les finques amb urbanització consolidada i que necessiten una correcta
urbanització del carrer, resultant correcta la continuïtat del recorregut viari i peatonal
amb la resta de ciutat.
Vist que, així mateix, l’informe en qüestió formula un estudi comparatiu respecte als
mòduls d’urbanització aplicats en altres carrers de la ciutat, resultant el mòdul per sota
del promig que s’ha vingut satisfent per altres contribuents.
Atès que l’existència de benefici especial resulta plenament justificada en l’acord
d’imposició de les contribucions especials quan en el mateix dictamen aprovat pel Ple
municipal en sessió del dia 16 de febrer de l’any 2004 textualment s’indica:
III. Fonaments de dret
3.1. Fet imposable: D’acord amb el que disposen els articles 28 i 59 de la de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, l’Ajuntament
pot establir i exigir contribucions especials per a la realització d’obres
municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els
béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les
competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. L’obra de
renovació del carrer Sant Joan, té aquesta consideració perquè s’inclou en una
de les enumerades en l’art. 29 de la de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de las Hisendes Locals.
Com indica la memòria del projecte d'obres:
El tram de carrer de Sant Joan especificat presenta en aquests moments
algunes deficiències greus tant a nivell de pavimentació com de les
infraestructures de serveis.
No disposa de voreres uniformes tant material com geomètricament, així els
recorreguts per a vianants són irregulars i accidentats. Hi ha trams de vorera
resolts amb panot, formigó, asfalt o de terreny natural
Pel que fa a la calçada es troba bastant deteriorada, sense unes rasants
uniformes que delimitin clarament la convivència del tràfic rodat amb el
peatonal. La superfície asfaltada no abasta la totalitat del vial, amb els
marges desfets per l’escorrentia de les aigües, fisuracions molt degradades i
ensotaments.
Els serveis aeris i els soterrats només donen serveis en trams discontinus.
Pel que fa al seu estat actual s’han efectuat les gestions i consultes a les
corresponents companyies i s’ha constatat el següent:
a) Sanejament
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Segons es desprèn de la documentació disponible de la xarxa bàsica de
clavegueram i de la inspecció ocular dels pous de registre existents, el traçat
és discontinu i parcialment desconegut.
Tant el seu traçat com el seu dimensionat no respon a les necessitats
existents, de manera que cal plantejar la millora del conjunt d’aquest servei
tècnicament obsolet.
Des del turó del barri de les Cots baixa una conducció soterrada de material
i secció desconeguts, implantat en la ubicació d’un antic torrent. Aquesta
conducció, quan arriba de forma esbiaixada al carrer Sant Joan, recull les
aigües brutes de les naus industrials de la vorera nord-est i les aigües
d’escorrentia del tram de carrer corresponent mitjançant un embornal.
Ambdós cabals baixen per una conducció vertical de formigó front les
instal·lacions esportives de l’escola del Pilar. Una vegada la conducció ha
salvat el desnivell topogràfic existent, la conducció soterrada creua per
finques privades fins arribar a connectar-se amb la claveguera de formigó de
∅ 80 que passa pel passatge de Sant Joan front de l’escola Francesc
Barjau.
Aquesta conducció origina problemes d’inundacions en els baixos de
l’escola del Pilar, en períodes de pluja mitja o forta.
Aquesta claveguera es connecta a la resta de la xarxa de sanejament en el
barri de la Font dels Capellans.
Per la travessia, que divideix en dos el tram del carrer de Sant Joan afectat,
baixa una conducció de ∅ 80 , de la qual se’n desconeix l’origen i estat de
conservació.
Les edificacions de la vorera nord-oest, inclosa l’escola l’Espill, tenen el seu
desguàs per una antiga conducció ceràmica soterrada molt superficialment.
Aquesta conducció transcorre soterrada pel lateral sud del carrer Sant Joan
en direcció a la ctra. de Vic. Creua per sota de la corba del vial, i surt a cel
obert amb una secció rectangular de 22 x 32 cm.
Les finques de la vorera sud, tenen el seu desguàs a un rec situat en el seu
límit posterior. Es desconeix el punt de connexió d’aquest rec a la xarxa de
clavegueram.
b) Aigua
La xarxa d’abastament d’aigua existent dona servei a tot el tram
corresponent del carrer de Sant Joan, sense continuïtat a lo llarg de les dues
voreres, amb un traçat altern mitjançant diversos creuaments.
c) Sèquia
La Junta de la Sèquia disposa d’un creuament, pel passatge que llinda amb
l’escola l’Espill, que s’haurà de refer.
A l’extrem est, provinent del turó del barri de les Cots, baixen dos desaigües
de rec que s’hauran de connectar a la xarxa de clavegueram.
També es té coneixement de l’existència d’un ramal de rec que transcorre
per sota de la vorera sud elevada respecte a la calçada.
d) Gas
La xarxa existent es desenvolupa amb tubs PE-110, a BP i MBP, donant
servei només a les edificacions contractades.
e) Electricitat
Actualment el subministrament d’energia elèctrica es distribueix per línia
aèria, creuant l’espai i grapada a façana.
Aquestes línies convencionals existents seran retirades i substituïdes per
una nova xarxa de cable grapat per façana amb el corresponents
creuaments soterrats segons indicacions de la companyia.
Dins l’àmbit existeix una estació transformadora com a font de
subministrament per a la zona. Al determinar la rasant del carrer, l’accés a
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dit centre de transformació queda enfonsat. Serà necessari modificar-ne la
porta per tal de que sigui accessible.
f) Telecomunicacions
Actualment la xarxa de telefonia del carrer de Sant Joan són línies vistes i
aèries, que deriven de les arquetes de distribució existents, amb un cable
grapat a les façanes.
No es compleixen les condicions del Decret 135/1995, de 24 de març, de supressió de
barreres arquitectòniques.
Són evidents les mancances d’urbanització i en quant als serveis urbanístics i la no
adaptació d’aquests a les normes de seguretat i als codis d'accessibilitat regulats per
la legislació corresponent i la necessitat d’adaptar els serveis existents molt precaris
Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la
imposició de les contribucions especials per a totes les finques veïnes.
Atès que, així mateix, en el dictamen aprovat pel Ple municipal en sessió del dia 16 de
febrer de l’any 2004 consta degudament justificat el mòdul de repartiment de les
contribucions especials quan indica:
3.6. La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, no ha de ser
superior al 90% del cost que l'entitat local suporti per la realització de les obres.
Correspon al Ple de la Corporació la fixació del percentatge de repartiment
entre els subjectes passius.
La base imposable que es proposa és equivalent al 90 % del cost que
l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra. Per les característiques
del carrer, amb un carrer sense urbanitzar i només amb alguns serveis
clarament deficitaris, es creu convenient l’aplicació del 90% sobre el cost que
suporta l’Ajuntament.
Atès que el recurs de reposició s’ha de fonamentar en “alegaciones tanto sobre
cuestiones de hecho como de derecho” (article 14 .2, lletra f), del Text Refós de la Llei
Reguladora de las Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004) o “en
cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63
de esta Ley” (article 107 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú).
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària, conjuntament amb el
Tècnic d’Administració General de l’Assessoria Jurídica d’aquests Serveis.
El Regidor Delegat d’Hisenda, previ informe favorable de la Comissió municipal
informativa d’Hisenda, ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent:
ACORD
1r. Desestimar el recurs de reposició presentat per part del senyor Francesc de
Castro Piera en data de 28 de maig d’enguany i amb registre municipal d’entrada
núm. 22.814 del dia 31 de maig, limitant-se a manifestar la seva disconformitat
amb la quota notificada i a demanar que es tingui per interposat recurs de
reposició, considerant que l’esmentat recurs no formula cap al·legació ni exposa
cap motiu d’il·legalitat respecte a l’acord d’imposició de les contribucions especials
impugnat, en aplicació del que disposen l’article 14 .2, lletra f), del Text Refós de
la Llei Reguladora de las Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu
2/2004 i l’article 107 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, sens
perjudici de que també resulti materialment inacceptable, pels motius de fet i de
dret que han quedat exposats.

251

2n. Declarar inadmissible el recurs de reposició interposat per part del senyor
Francesc de Castro Piera en data de 18 de juny de 2004 i registre municipal
d’entrada núm. 25.545, considerant que la seva interposició s’ha produït fora del
termini legalment hàbil a l’efecte, segons el que preveu l’article 14 del Text Refós
de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu
2/2004."
7.1.29 RESOLDRE EL RECURS DE REPOSICIÓ FORMULAT PER LA SENYORA
DÈLIA ESTUPIÑÀ RÀMIA, EN REPRESENTACIÓ DEL SENYOR RAMON
ESTUPIÑÀ SANS CONTRA L'ACORD D'ORDENACIÓ I IMPOSICIÓ DE
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE
RENOVACIÓ DEL CARRER SANT JOAN.
El secretari dóna compte del dictamen conjunt de l'alcalde i del regidor delegat
d'Hisenda, del 13 d'octubre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Vist que per aquest Ajuntament, en sessió plenària del dia 16 de febrer de l’any 2004,
fou provisionalment aprovada la imposició de contribucions especials per les obres de
renovació del Carrer Sant Joan, publicant-se el pertinent anunci en el Butlletí Oficial de
la Província núm. 47, del dia 24 de febrer.
Vist que, practicada la corresponent notificació als interessats, amb expressió dels
elements essencials del tribut, per part de la senyora Delià Estupiñà i Ràmia varen
presentar-se dos diferents escrits:
A)
Un primer escrit, presentat per correu administratiu en data de 28 de maig
d’enguany i amb registre municipal d’entrada núm. 22.813 del dia 31 de maig,
en el qual, actuant en nom i representació del seu pare senyor RAMON
ESTUPIÑÀ I SANS, es limita a manifestar la seva disconformitat amb la quota
notificada i a demanar que es tingui per interposat recurs de reposició.
B) Un segon escrit, presentat en el seu propi nom i interès en data de 18 de juny de
2004 i registre municipal d’entrada núm. 25.548, manifestant:
a) L’existència d’oposició en la realització de les obres per part d’una gran majoria
de veïns.
b) Manca de justificació en l’aplicació del percentatge del 90 % com a base
imposable a aportar per part dels veïns, doncs aquest percentatge no s’ajusta
al benefici que poden representar les obres, pels motius següents:
— El carrer Sant Joan disposa, en el tram afectat per les obres, de tots els
serveis i subministres bàsics, de tal forma que no atorgaran als propietaris
cap servei del que no gaudeixin actualment.
— El caràcter parcial de l’execució de les obres comportarà una manca de
connexió adequada del carrer urbanitzat amb la resta de ciutat.
— El mòdul aplicat, considerant la baixa edificabilitat i els pocs propietaris
afectats, resulta excessiu.
— El percentatge màxim d’aplicació hauria de ser del 50 %.
Vist que la notificació de l’acord municipal plenari d’imposició de les contribucions
especials i dels elements essencials del tribut fou efectuada al subjecte passiu de
l’impost, senyor Ramon Estupiñà i Sans, en data de 30 d’abril de 2004.
Atès que l’article 14.2, lletres c) i d), del Text Refós de la Llei Reguladora de las
Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, disposa:
2. Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de
derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso de
reposición que a continuación se regula.
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c. Plazo de interposición. El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto
cuya revisión se solicita o al de finalización del período de exposición pública de
los correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al
pago.
d. Legitimación. Podrán interponer el recurso de reposición:
1. Los sujetos pasivos y, en su caso, los responsables de los tributos, así como
los obligados a efectuar el ingreso de derecho público de que se trate.
2. Cualquiera otra persona cuyos intereses legítimos y directos resulten
afectados por el acto administrativo de gestión.
Atès que si bé l’escrit presentat en data de 28 de maig d’enguany i amb registre
municipal d’entrada núm. 22.813 del dia 31 de maig, reuneix els necessaris requisits
de temps i de forma, no resulta així pel que fa a l’escrit presentat en data de 18 de juny
de 2004 i registre municipal d’entrada núm. 25.548, doncs es troba formulat fora del
termini d’un mes legalment hàbil a l’efecte i efectuat per una persona, la senyora Delià
Estupiñà i Ràmia actuant en el seu propi nom i interès segons específica textualment,
que no reuneix la condició de persona legitimada per a la interposició del recurs, de
conformitat amb la lletra d) de l’esmentat article 14 del Text Refós de la Llei
Reguladora de las Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004.
Atès doncs que el recurs de reposició ha estat interposat fora del termini legalment
hàbil a l’efecte i per part de persona sense la necessària legitimació, resultant
procedent per tant la seva inadmissibilitat com ha declarat el nostre Tribunal Suprem
en nombroses i reiterades sentències entre les quals es poden esmentar les següents:
MARGINAL: RJ 1991\9193
RESOLUCIO1: Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 4ª), de 30 noviembre 1991
Recurso núm. 15/1990.
RESOLUCION: Sentencia de 30 noviembre 1991.
Recurso núm. 15/1990.
PONENTE: Excmo. Sr. D. Julián García Estartús
SEGUNDO.- Que preceptuado por el art. 52 de la Ley Reguladora de esta
Jurisdicción (RCL 1956\1890 y NDL 18435) que, como requisito previo a la
interposición del recurso contencioso-administrativo deberá formularse recurso de
reposición y que éste se presentará ante el órgano que hubiera de resolverle en el
plazo de un mes, a contar de la notificación o publicación del acto con los requisitos
a que se refiere el art. 59, la más reciente jurisprudencia ha determinado de manera
categórica la forma de cómputo, desvaneciendo anteriores dudas y fluctuaciones de
criterio, y así la Sentencia del Tribunal Supremo de 19-1-1980 (RJ 1980\237), tiene
declarado que "después de la vigencia del nuevo Título Preliminar del Código Civil,
el plazo fijado por meses debe computarse de fecha a fecha, de no establecerse
otra cosa, según la disposición contenida en el art. 52 de la Ley Jurisdiccional",
haciendo con ello alusión al art. 5.º del Código Civil -en su redacción por Ley de 173-1973 (RCL 1973\498 y NDL 18762) y Decreto de 31-5-1974 (RCL 1974\1385 y
NDL 18760)-, según el que "siempre que no se establezca otra cosa... si los plazos
estuvieren fijados por meses o años, se computarán de fecha a fecha", modalidad
que, al decir del preámbulo del texto normativo "es la menos propicia a equívocos y
coincide, también, con la Ley de Procedimiento Administrativo (RCL 1958\1258,
1469, 1504; RCL 1959\585 y NDL 24708), de forma que, en este aspecto, se
alcanza la conveniente unificación de criterios".
TERCERO.- Como señala el Ayuntamiento demandando en el Fundamento Jurídico
II de la Contestación.... De los hechos relatados y de la documentación obrante en
el expediente administrativo, resulta evidente en primer lugar la inadmisiblidad del
recurso interpuesto. Aunque la actora lo oculta, con fecha 16-5-1988, a la
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recurrente le fue notificado el Acuerdo de la Corporación de fecha 4-5-1988 por el
que se decretaba el desahucio por vía administrativa de la actora, señalándose en
dicho acuerdo, como resulta preceptivo, los recursos que cabía interponer contra el
mismo y los plazos para su presentación. Pues bien, con fecha 17-7-1988, la
recurrente interpuso recurso de reposición previo a la vía jurisdiccional, que no fue
admitido por haberse presentado fuera del plazo de treinta días que al respecto
establece el art. 211 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre (RCL 1986\3812 y RCL
1987\76) por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. En consecuencia, el presente
recurso no debe admitirse, por cuanto de lo contrario, con su admisión, se estaría
reabriendo un plazo de antemano precluido, lo que, como expresamente recoge la
S. 15-11-1983 (RJ 1983\6011), en ningún caso puede constituir un instrumento
procesal válido, pues como también recoge la Sentencia de fecha 19-12-1977 (RJ
1977\4829), "transcurrido el plazo para la interposición del recurso de reposición, es
obvio que el acuerdo en cuestión quedó consentido y firme"; y ello porque, como
afirma la Sentencia de fecha 6-12-1986 (RJ 1987\2899), el plazo establecido para la
formulación del recurso es de orden público, es decir, de Derecho necesario, y por
tanto, sometido al régimen de la causa de inadmisibilidad del art. 82 c) de la Ley
Jurisdiccional.
CUARTO.- Cuanto antecede no puede conducir a otra conclusión que a la
inadmisión del recurso por el juego del artículo que se acaba de citar, en relación
con el 40.a) de la misma Ley.
MARGINAL: RJ 1990\4224
RESOLUCIO1: Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 5ª), de 11 mayo 1990
RESOLUCION: Sentencia de 11 mayo 1990.
PONENTE: Excmo. Sr. D. José María Reyes Monterreal
CUARTO.- El recurso de reposición constituye, en efecto, un presupuesto procesal
especialmente cualificado -no un simple requisito formal, más o menos dispensableporque es imprescindible para que se considere agotada la vía administrativa y, por
tanto, franqueado el acceso a la contenciosa, ya lo decida o no de un modo expreso
el Organo ante el que se interpone, y cuya extemporaneidad -es necesario
advertirlo- ni siquiera es subsanable por el procedimiento establecido en el artículo
129 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, de tal manera que, exigiéndose que
su interposición se produzca en el plazo de un mes, computable de fecha a fecha a
partir de la notificación del acuerdo que, a través del mismo, se combate y sin que
en esta ocasión se discuta que esta exigencia temporal no se cumplió tal
circunstancia, por sí sola, tenía que dar lugar a la inadmisibilidad declarada por la
sentencia que se recurre y que por sus propios términos tiene que ser confirmada,
porque nada importa cuál fuera el sentido atribuible a la actitud silente de la
Administración demandada, ni, por supuesto, cuál habría de ser -ya en relación con
el fondo del problema planteado- el pronunciamiento que había de adoptarse sobre
si el acuerdo presuntamente confirmado en reposición por aquélla era o no
conforme a derecho.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data de 31 d’agost d’enguany i
que consta en l’expedient, indicant les precàries condicions de l’obra d’urbanització
existent en el carrer Sant Joan, fins al punt de que aquesta ha generat contínues
queixes dels veïns per les seves deficiències i ha obligat a intervencions municipals de
reforç de paviments sense cap cost pels veïns.
Vist que en el mateix informe s’indica que el projecte de renovació es planteja on
existeixen les finques amb urbanització consolidada i que necessiten una correcta
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urbanització del carrer, resultant correcta la continuïtat del recorregut viari i peatonal
amb la resta de ciutat.
Vist que, així mateix, l’informe en qüestió formula un estudi comparatiu respecte als
mòduls d’urbanització aplicats en altres carrers de la ciutat, resultant el mòdul per sota
del promig que s’ha vingut satisfent per altres contribuents.
Atès que l’existència de benefici especial resulta plenament justificada en l’acord
d’imposició de les contribucions especials quan en el mateix dictamen aprovat pel Ple
municipal en sessió del dia 16 de febrer de l’any 2004 textualment s’indica:
III. Fonaments de dret
3.1. Fet imposable: D’acord amb el que disposen els articles 28 i 59 de la de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, l’Ajuntament
pot establir i exigir contribucions especials per a la realització d’obres
municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els
béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les
competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. L’obra de
renovació del carrer Sant Joan, té aquesta consideració perquè s’inclou en una
de les enumerades en l’art. 29 de la de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de las Hisendes Locals.
Com indica la memòria del projecte d'obres:
El tram de carrer de Sant Joan especificat presenta en aquests moments
algunes deficiències greus tant a nivell de pavimentació com de les
infraestructures de serveis.
No disposa de voreres uniformes tant material com geomètricament, així els
recorreguts per a vianants són irregulars i accidentats. Hi ha trams de vorera
resolts amb panot, formigó, asfalt o de terreny natural
Pel que fa a la calçada es troba bastant deteriorada, sense unes rasants
uniformes que delimitin clarament la convivència del tràfic rodat amb el
peatonal. La superfície asfaltada no abasta la totalitat del vial, amb els
marges desfets per l’escorrentia de les aigües, fisuracions molt degradades i
ensotaments.
Els serveis aeris i els soterrats només donen serveis en trams discontinus.
Pel que fa al seu estat actual s’han efectuat les gestions i consultes a les
corresponents companyies i s’ha constatat el següent:
a) Sanejament
Segons es desprèn de la documentació disponible de la xarxa bàsica de
clavegueram i de la inspecció ocular dels pous de registre existents, el traçat
és discontinu i parcialment desconegut.
Tant el seu traçat com el seu dimensionat no respon a les necessitats
existents, de manera que cal plantejar la millora del conjunt d’aquest servei
tècnicament obsolet.
Des del turó del barri de les Cots baixa una conducció soterrada de material
i secció desconeguts, implantat en la ubicació d’un antic torrent. Aquesta
conducció, quan arriba de forma esbiaixada al carrer Sant Joan, recull les
aigües brutes de les naus industrials de la vorera nord-est i les aigües
d’escorrentia del tram de carrer corresponent mitjançant un embornal.
Ambdós cabals baixen per una conducció vertical de formigó front les
instal·lacions esportives de l’escola del Pilar. Una vegada la conducció ha
salvat el desnivell topogràfic existent, la conducció soterrada creua per
finques privades fins arribar a connectar-se amb la claveguera de formigó de
∅ 80 que passa pel passatge de Sant Joan front de l’escola Francesc
Barjau.
Aquesta conducció origina problemes d’inundacions en els baixos de
l’escola del Pilar, en períodes de pluja mitja o forta.
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Aquesta claveguera es connecta a la resta de la xarxa de sanejament en el
barri de la Font dels Capellans.
Per la travessia, que divideix en dos el tram del carrer de Sant Joan afectat,
baixa una conducció de ∅ 80 , de la qual se’n desconeix l’origen i estat de
conservació.
Les edificacions de la vorera nord-oest, inclosa l’escola l’Espill, tenen el seu
desguàs per una antiga conducció ceràmica soterrada molt superficialment.
Aquesta conducció transcorre soterrada pel lateral sud del carrer Sant Joan
en direcció a la ctra. de Vic. Creua per sota de la corba del vial, i surt a cel
obert amb una secció rectangular de 22 x 32 cm.
Les finques de la vorera sud, tenen el seu desguàs a un rec situat en el seu
límit posterior. Es desconeix el punt de connexió d’aquest rec a la xarxa de
clavegueram.
b) Aigua
La xarxa d’abastament d’aigua existent dona servei a tot el tram
corresponent del carrer de Sant Joan, sense continuïtat a lo llarg de les dues
voreres, amb un traçat altern mitjançant diversos creuaments.
c) Sèquia
La Junta de la Sèquia disposa d’un creuament, pel passatge que llinda amb
l’escola l’Espill, que s’haurà de refer.
A l’extrem est, provinent del turó del barri de les Cots, baixen dos desaigües
de rec que s’hauran de connectar a la xarxa de clavegueram.
També es té coneixement de l’existència d’un ramal de rec que transcorre
per sota de la vorera sud elevada respecte a la calçada.
d) Gas
La xarxa existent es desenvolupa amb tubs PE-110, a BP i MBP, donant
servei només a les edificacions contractades.
e) Electricitat
Actualment el subministrament d’energia elèctrica es distribueix per línia
aèria, creuant l’espai i grapada a façana.
Aquestes línies convencionals existents seran retirades i substituïdes per
una nova xarxa de cable grapat per façana amb el corresponents
creuaments soterrats segons indicacions de la companyia.
Dins l’àmbit existeix una estació transformadora com a font de
subministrament per a la zona. Al determinar la rasant del carrer, l’accés a
dit centre de transformació queda enfonsat. Serà necessari modificar-ne la
porta per tal de que sigui accessible.
f) Telecomunicacions
Actualment la xarxa de telefonia del carrer de Sant Joan són línies vistes i
aèries, que deriven de les arquetes de distribució existents, amb un cable
grapat a les façanes.
No es compleixen les condicions del Decret 135/1995, de 24 de març, de
supressió de barreres arquitectòniques.
Són evidents les mancances d’urbanització i en quant als serveis urbanístics i
la no adaptació d’aquests a les normes de seguretat i als codis d'accessibilitat
regulats per la legislació corresponent i la necessitat d’adaptar els serveis
existents molt precaris
Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la
imposició de les contribucions especials per a totes les finques veïnes.
Atès que, així mateix, en el dictamen aprovat pel Ple municipal en sessió del dia 16 de
febrer de l’any 2004 consta degudament justificat el mòdul de repartiment de les
contribucions especials quan indica:
3.6. La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes Locals, no ha de
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ser superior al 90% del cost que l'entitat local suporti per la realització de les
obres. Correspon al Ple de la Corporació la fixació del percentatge de
repartiment entre els subjectes passius.
La base imposable que es proposa és equivalent al 90 % del cost que
l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra. Per les
característiques del carrer, amb un carrer sense urbanitzar i només amb
alguns serveis clarament deficitaris, es creu convenient l’aplicació del 90%
sobre el cost que suporta l’Ajuntament.
Atès que el recurs de reposició s’ha de fonamentar en “alegaciones tanto sobre
cuestiones de hecho como de derecho” (article 14 .2, lletra f), del Text Refós de la Llei
Reguladora de las Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004) o “en
cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63
de esta Ley” (article 107 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú).
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària, conjuntament amb el
Tècnic d’Administració General de l’Assessoria Jurídica d’aquests Serveis.
El Regidor Delegat d’Hisenda, previ informe favorable de la Comissió municipal
informativa d’Hisenda, ha de proposar al Ple municipal l’adopció del següent:
ACORD
1r. Desestimar el recurs de reposició presentat per part de la senyora Delià Estupiñà i
Ràmia amb data de 28 de maig d’enguany i amb registre municipal d’entrada núm.
22.813 del dia 31 de maig, actuant en nom i representació del seu pare senyor
RAMON ESTUPIÑÀ I SANS, limitant-se a manifestar la seva disconformitat amb la
quota notificada i a demanar que es tingui per interposat recurs de reposició,
considerant que l’esmentat recurs no formula cap al·legació ni exposa cap motiu
d’il·legalitat respecte a l’acord d’imposició de les contribucions especials impugnat,
en aplicació del que disposen l’article 14 .2, lletra f), del Text Refós de la Llei
Reguladora de las Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004 i
l’article 107 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, sens perjudici
de que també resulti materialment inacceptable, pels motius de fet i de dret que
han quedat exposats.
2n. Declarar inadmissible el recurs de reposició interposat per part de la senyora Delià
Estupiñà i Ràmia actuant en el seu propi nom i interès en data de 18 de juny de
2004 i registre municipal d’entrada núm. 25.548, considerant que no reuneix la
condició de persona legitimada per a la seva interposició i que aquesta s’ha
produït fora del termini legalment hàbil a l’efecte, segons el que preveu l’article 14
del Text Refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals, aprovat per Real
Decret Legislatiu 2/2004."
El senyor Camprubí i Duocastella explica que aquests dictàmens corresponen a
recursos de reposició interposats contra les contribucions especials del carrer de Sant
Joan, comenta que gairebé tots els dictàmens tenen el mateix contingut, llevat
d'alguns que fan referència a recursos interposats fora de termini i, per tant, es
declaren inadmissibles.
Comenta, així mateix, el recurs presentat per la senyora Àngels Figueras, que es
desestima, perquè no és el subjecte passiu d'aquestes contribucions especials; i altres
recursos que s'han interposat fora de termini i, en conseqüència, s'hauria de declarar
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inadmissibles, els quals però, com que entren en el fons de la qüestió, es resolen, en
aquest cas, desestimant-los.
Explica que en els recursos s'argumenta que hi ha molta oposició per part de la
majoria dels veïns respecte a la realització de les obres a les que fan referència
aquestes contribucions especials; que no està justificada l'aplicació del 90 per 100 com
a base imposable, ja que aquest percentatge no s'ajusta al benefici que poden obtenir
per la realització de les obres; que el carrer de Sant Joan ja té tots els serveis i
subministraments bàsics; que les obres que es faran només tenen un caràcter parcial;
que el mòdul aplicat és excessiu sobretot considerant la baixa edificabilitat i els pocs
propietaris que hi ha; i suggereixen que el percentatge màxim d'aplicació hauria de ser
del 50 per 100.
Manifesta que el dictamen es fonamenta en un informe emès pels tècnics dels
departaments d'Urbanisme i d'Hisenda d'aquest Ajuntament, en el que s'indica que les
condicions del carrer de Sant Joan són precàries, que sovint es produeixen queixes
dels veïns per les deficiències d'aquesta via, i que s'han hagut de fer moltes
intervencions municipals en el clavegueram, en les voreres i en el paviment.
Informa que la renovació només es fa on hi ha les finques consolidades, sense
intervenir, per tant, on no n'hi ha; i diu que el mòdul que s'ha aplicat és el mateix que el
de la resta de projectes d'urbanització, que va dels 24 als 28 euros per metre quadrat.
Diu que, d'acord amb els informes, està plenament justificat l'acord de contribucions
especials que es proposa amb aquest dictamen i que, per això, es desestimen els
recursos de reposició que s'han interposat, per als quals demana el vot afirmatiu dels
membres presents.
Sotmesos a votació conjunta els dictàmens inclosos entre els punts 7.1.11 i 7.1.29 de
l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat dels 22 membres presents, amb l’abstenció
dels senyors Gozalbo Fuertes i Serra Rovira, i de la senyora Selga Brunet, per
absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article
100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre.
Per tant, esdevenen acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït.
8.

PROPOSICIONS

8.1

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE
CATALUNYA REFERENT A L'APORTACIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS
AL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT PER L'ESTALVI DELS LLIBRES DE
TEXT DE LES ESCOLES.

El secretari dóna compte de la proposició, del 6 d'octubre del 2004, que, transcrita, diu
el següent:
"És de tots sabut que el mes de setembre és força conegut com el mes de les
escurabutxaques, tornes de vacances sense ni cinc i s'ha de fer front a la despesa
enorme que representa la tornada a les classes dels nostres fills. Aquesta frase que
sona és molt materialista, ja que solament ens parla de la vessant econòmica, volem
que ens serveixi d'introducció al nucli de la nostra proposta i que serveixi, alhora, per
donar peu a les possibles reflexions aquí escrites i les que ara noho estan i que es
poden arribar a suscitar.
Entre moltes altres qüestions, la Constitució així com l'Estatut, emparen el dret de
l'educació, que ha de ser gratuïta i universal. És en aquest sentit on les
Administracions públiques han de fer tot el que estigui al seu abasta per aconseguir
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que aquesta sigui el màxim de gratuïta com d'obligatòria. I és on el model de casa
nostra té una idiosincràsia molt particular amb el model de la pública i de la
concertada, on i gràcies a aquest model pot subsistir l'obligatorietat 'gratuïta' de
l'assistència a classe a la pública.
Al mateix temps i en l'actualitat està guanyant espai la idea que la gratuïtat, com a tal,
no deixa de ser una fal·làcia, ja que, en definitiva, aquesta, o és gràcies a les
aportacions que realitzem, a través del rendiment dels nostres ingressos a la Hisenda
pública. És a dir, que, en definitiva, té un cost. I, com a tal, cal tenir-ne cura entre tots
perquè el model de l'ensenyament continuï sostenible i equilibrat.
Alhora, anem adquirint, o bé tornem a tenir present, que una bona educació es basa
en el respecte, en general, i en particular als elements que fan imprescindibles
l'adquisició dels nous coneixements i de les noves matèries a les escoles. A banda
que també avança en paral.lel la idea que no cal caure en el 'consumisme educacional'
i sí en el reciclatge dels llibres.
Seguint el fil, creiem que ens trobem davant de la següent circumstància: els llibres de
text de les escoles dels nostres fills ens purguen el pressupost familiar el mes de
setembre (o abans); que l'educació ha de ser gratuïta i universal per a tothom i que
això hauria d'incloure els llibres de text; que s'ha de ser conscients que les coses valen
diners, i que la gran immensa majoria de ciutadans així ho tenen assumit; que el valor
del respecte comença en aquells elements que permeten aprendre i gaudir de nous
coneixements, és a dir, els llibres de text; que el millor respecte passa per fondre el
consumisme anual d'adquisició, any rere any, de tots els llibres i substituir-lo pel
reciclatge.
És per això que PROPOSEM:
1.

l'Ajuntament farà un estudi econòmic acurat per facilitar a les famílies
empadronades a Manresa i que porten el seu fill a qualsevol Escola d'Educació
Infantil i Primària i d'Educació Secundària Obligatòria de la nostra ciutat el
pagament dels llibres de text.

2.

l'Ajuntament farà una Ordenança que reguli l'ús dels llibres de text.

3.

La previsió ha de quedar ajustada als pressupostos de l'Ajuntament de Manresa
per al curs 2005-2006."
ANNEX A LA PROPOSTA

Entenem que cal explicar de quina manera creiem factible la nostra proposta.
Alumnes Educació Infantil i Primària
Alumnes Educació Secundària Obligatòria
TOTAL D'ALUMNES

3.381*
2.676*
6.057

Cost mig llibres de text a 200,00 euros x alumne = 1.211.400,00 euros cost llibres de
text.
Política de Reciclatge
A quatre anys de reutilització de llibres de text
A un copagament per als pares de 50,00 euros l'any
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En quatre anys es recupera la inversió en llibres de text per tornar a començar un nou
període.
Les famílies i per fills s'hauran estalviat una mitjana de 150,00 euros.
* Dades extretes de l'Anuari Estadístic de Manresa 2004."
A continuació, el secretari dóna compte de l'esmena presentada pel GMS, GMERC,
GMICV-EA, GMCiU i GMPPC a la proposició, que, transcrita, diu el següent:
"Atès que les competències en Educació reglada no corresponen a les administracions
locals.
Atès que l’Ajuntament de Manresa, tot i no tenir competències específiques, ja atén
moltes necessitats de l’escola pública de la ciutat, per tal de garantir la igualtat
d'oportunitats en l'educació, així com cobrir les necessitats bàsiques per una correcte
escolarització.
Atès que l’Ajuntament de Manresa ja desenvolupa actualment un programa amb el
doble objectiu de:
— sensibilitzar als pares i alumnes de les escoles d’infantil i primària per reutilitzar els
llibres que han estat utilitzats en el curs anterior i
— dotar els alumnes d’infantil i primària de les famílies amb més necessitats
econòmiques dels llibres necessaris per la seva escolarització.
Atès finalment que des de la Generalitat de Catalunya s’ha manifestat la voluntat del
Govern d’establir la gratuïtat dels llibres escolars de forma progressiva a Catalunya.
És per tot això que els grups sotasignants proposem l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que estudiï la possibilitat d’avançar
progressivament en la gratuïtat dels llibres escolars en l’etapa obligatòria, amb
l’objectiu que aquesta gratuïtat sigui possible de forma total el curs 2007-2008.
2. Fins que no s’aconsegueixi aquesta finalitat, l’Ajuntament seguirà ajudant les
famílies amb necessitats econòmiques per l’adquisició de llibres escolars, i
intensificarà la seva tasca de sensibilització per a fomentar la reutilització de llibres
a les escoles fonamentalment.
3. Traslladar aquests acords al Consell Escolar de Manresa, a les associacions de
mares i pares d’alumnes de Manresa, als centres escolars de Manresa, al
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, a la Federació
d’Associacions de Pares i Mares d’alumnes de Catalunya (FAPAC), a la Federació
de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis."
El senyor Javaloyes i Vilalta explica que l'objectiu del GMPPC en presentar aquesta
proposició és posar sobre la taula un debat encaminat a fer una reflexió sobre la
despesa que comporta cada any per a les famílies la compra dels llibres de text, i
sobre el que representa la cultura economicista de la reutilització d'aquests llibres.
Diu que en la part expositiva de la proposició s'exposa extensament el que opina el
GMPPC sobre aquesta qüestió, en el sentit que cal avançar en aquesta línia, i creu
que és positiu que l'equip de govern d'aquest Ajuntament intenti trobar una sortida a
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aquesta situació i reculli la proposta que el GMPPC ha posat sobre la taula, per
estudiar-la, analitzar-la i, finalment, intentar consensuar un text amb el que tots puguin
avançar en aquest tema.
Diu que, malgrat que l'esmena no possibilita que es creï un fons col·lectiu i, en
definitiva una ordenança que reguli aquesta qüestió, tal com el GMPPC pretenia amb
la seva proposició, l'esmena està en línia de demanar a la Generalitat de Catalunya—
que és qui té la potestat o les competències en aquesta matèria—que s'avanci
respecte a la gratuïtat dels llibres escolars corresponents a l'etapa obligatòria.
Diu que la mesura beneficiaria a tots els alumnes, independentment del tipus de centre
escolar al qual pertanyin, fet que considera molt positiu, perquè així s'evita que es
produeixin discriminacions i no es condiciona a les famílies a l'hora d'escollir el tipus
d'educació que desitgen per als seus fills.
Creu, doncs, que és un fet molt positiu i espera que la Generalitat de Catalunya doni
els passos necessaris perquè aquesta proposta esdevingui una realitat. També espera
que la sensibilització per fomentar en les famílies i en els infants la reutilització dels
llibres escolars vagi prenent forma.
La senyora Mestres i Angla explica que l'equip de govern ha presentat l'esmena de
substitució, que finalment ha consensuat amb la resta de grups municipals, perquè ha
entès el fons i la idea que hi havia darrera de la proposta del GMPPC, però de la
manera en què estaven plantejats els acords eren de difícil aplicació.
Informa que l'Ajuntament ja té un programa anomenat «El raconet», que desenvolupa
des de fa quatre o cinc anys, amb la col.laboració de l'entitat Creu Roja, i que té una
doble finalitat: per una banda, recuperar llibres a final de curs, per reutilitzar-los en els
propers cursos i facilitar-los a les famílies que tenen dificultats econòmiques per
comprar-los; i, per una altra, comprar-ne de nous, en el cas que estiguin en mal estat.
Diu que el projecte té un pressupost anual de 15.000 euros, que s'atén a un total de
300 nens que pertanyen a diferents escoles de la ciutat, i que, tot i que l'equip de
govern creu que és un bon programa, n'està content i el valora positivament, no n'està
del tot satisfet, perquè creu que manca motivació per a la reutilització dels llibres, per
part de les associacions de pares i mares, i de les famílies. Comenta que això provoca
que es recullin pocs llibres a final de curs i que, sovint, no estiguin en bones condicions
per tornar-los a fer servir.
Creu, doncs, que és positiu intensificar la campanya de sensibilització i continuar
avançant en aquesta línia, i, per tant, demana el vot afirmatiu dels membres presents a
l'esmena.
El senyor Vives i Portell diu que el GMCiU s'afegeix a l'esmena, perquè entén
l'esperit de la proposició que ha presentat el GMPPC.
Planteja, però, un aspecte, sobre el qual creu que cal posar l'accent. Es tracta de la
coordinació, a través del Consell Escolar de Manresa, en relació amb els esforços que
ja estan fent les escoles, en moltes de les quals, aquesta mesura funciona bastant bé.
Suposa que es tracta d'experimentar-ho, cosa que no és fàcil, perquè els ritmes i els
col.lectius són diferents i les sensibilitats no són sempre les mateixes.
Creu que val la pena que l'Ajuntament tuteli aquest tema, en el mateix sentit que s'ha
expressat la regidora senyora Montserrat Mestres.
A continuació, planteja una qüestió formal: en el punt tercer de l'esmena es proposa
traslladar aquests acords a tot un seguit d'entitats i Administracions, entre les quals hi
ha la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'alumnes de Catalunya, però, com
que aquesta qüestió també afecta a l'ensenyament secundari, creu que s'hi hauria
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d'afegir la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'alumnes d'ensenyament
secundari (FAPAES), per poder-li comunicar aquest acord.
L'alcalde i la senyora Mestres i Angla manifesten que no tenen inconvenient en
acceptar aquesta incorporació.
Sotmesa a votació l'esmena, amb l'esmena oral incorporada, s'aprova per unanimitat
dels 23 membres presents, amb l’abstenció dels senyors Camprubí Duocastella, i Sala
Rovira, per absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que
disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre.
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut següent:
1. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que estudiï la possibilitat d’avançar
progressivament en la gratuïtat dels llibres escolars en l’etapa obligatòria, amb
l’objectiu que aquesta gratuïtat sigui possible de forma total el curs 2007-2008.
2. Fins que no s’aconsegueixi aquesta finalitat, l’Ajuntament seguirà ajudant les
famílies amb necessitats econòmiques per l’adquisició de llibres escolars, i
intensificarà la seva tasca de sensibilització per a fomentar la reutilització de llibres
a les escoles fonamentalment.
3. Traslladar aquests acords al Consell Escolar de Manresa, a les associacions de
mares i pares d’alumnes de Manresa, als centres escolars de Manresa, al
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, a la Federació
d’Associacions de Pares i Mares d’alumnes de Catalunya (FAPAC), a la Federació
d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes d'Ensenyament Secundari de
Catalunya (FAPAES), a la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació
Catalana de Municipis."
En conseqüència, la proposició decau.
8.2

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
REFERENT A LA POSSIBLE UBICACIÓ D'UNA NOVA ESCOLA AL BARRI
DE LA CARRETERA DE SANTPEDOR, A PROP DE L'EMPRESA QUÍMICA
LIPMES.

El secretari dóna compte de la proposició, del 14 d'octubre del 2004, que, transcrita,
diu el següent:
"Atès que des de fa mesos l'equip de govern de l'Ajuntament de Manresa ha
manifestat la seva intenció de cedir el domini d'uns terrenys de la seva propietat a la
Generalitat de Catalunya, per a la construcció d'una nova escola al barri de la
carretera de Santpedor.
Atès que la ubicació d'aquests terrenys se situa a prop de l'empresa química LIPMES.
Atès que aquest grup municipal ja ha manifestat la seva opinió en el sentit de mostrarse contrari a la coexistència d'aquest equipament educatiu amb l'esmentada empresa.
Atesa la informació que des de l'equip de govern se'ns ha traslladat, en relació amb els
tràmits que s'estan duent a terme, tant pel que fa a la construcció de l'escola, com pel
que fa al possible trasllat de l'empresa.
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El grup municipal de CiU
Proposa
Primer. Que l'equip de govern de l'Ajuntament de Manresa faci tot el possible per tal
d'evitar la coexistència d'aquesta nova escola del barri de la carretera de Santpedor
amb l'empresa química LIPMES.
Segon. Que l'Ajuntament de Manresa no cedeixi el domini dels terrenys de la seva
propietat a la Generalitat de Catalunya per a la construcció de la nova escola del barri
de la carretera de Santpedor fins que no s'hagi pactat i signat el calendari per al trasllat
de l'empresa química LIPMES."
A continuació, el secretari dóna compte de l'esmena presentada pel GMS, GMERC i
GMICV-EA a la proposició, que, transcrita, diu el següent:
"Atès el compromís d’endegar el procés necessari per la creació d’una nova escola
pública de primària de dues línies a l’ àrea Nord, segons es recull en el PAM 20042007, donat que és el sector que en aquests moments està experimentant un
creixement urbanístic i poblacional més important.
Atès el ràpid creixement demogràfic de la ciutat que ha suposat un fort increment de
població escolaritzada durant el curs 2003-2004 i 2004-2005 i la necessitat urgent de
construcció d’una nova escola de cara al curs vinent.
Atès la controvèrsia generada pel fet que la possible ubicació d’una escola pública de
primària al barri de la Cra. de Santpedor, sector la Parada.
Atesa la urgència de la nova escola i atès que, en aquests moments, la ciutat disposa
d’espais alternatius per a la seva ubicació.
És per tot això que els grups sotasignants proposem l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Seguir treballant en la línia endegada per tal d’ubicar una escola pública de primària
a la zona Nord de la Ciutat en els propers anys.
2. Continuar amb les converses a la recerca d’acords amb l’empresa LIPMES per què
es traslladi a una zona industrial.
3. Portar a consideració de la comunitat educativa de la ciutat i del Consell Territorial
Nord la ubicació de la propera escola pública de primària, per tal d’iniciar el procés
de cessió de domini de terrenys abans de finals d’aquest any."
La senyora Torra i Bitlloch diu que tal com consta en la part expositiva de la
proposició, el GMCiU considera que la situació que s'ha creat darrerament a la ciutat
és que existeix la necessitat de crear una nova escola pública, es creu que un bon lloc
per ubicar-la seria la zona Nord de la ciutat, que és la de més creixement demogràfic
en aquests moments, i que els terrenys que l'Ajuntament té disponibles per a la
construcció d'aquest centre, que s'adiguin a les condicions que estableix la Generalitat
de Catalunya per a aquest tipus d'equipament són propers a la indústria LIPMES, fet
que ha creat una certa inquietud i un cert rebuig, per part dels veïns d'aquella zona.
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Opina que aquesta situació pot ser conseqüència d'una planificació deficient al llarg de
molts anys i recorda que quan s'ha plantejat en aquest Ple en algunes ocasions
proposicions o possibles solucions perquè l'empresa LIPMES abandonés la ciutat, no
sempre s'ha obtingut el suport unànime del Consistori.
Diu que, en qualsevol cas, ara s'ha arribat a aquesta situació, que no és la millor de les
perspectives possibles que pot tenir en aquest moment la ciutat.
Comenta que per les notícies de què disposa el GMCiU, aparegudes a la premsa o
facilitades directament per la regidoria corresponent, sembla que es planteja la
coexistència de l'escola amb la indústria LIPMES com a bastant inevitable.
Sap que s'han realitat converses i que s'han iniciat negociacions amb l'empresa, les
quals, però, si prosperen positivament—situació que seria la millor possible—es
planteja com a inevitable l'existència de l'escola amb l'empresa durant un temps.
Explica que el GMCiU ha presentat aquesta proposició amb l'objectiu d'aconseguir
dues finalitats: per una banda, que es traslladi l'empresa esmentada, pel bé de la
ciutat, raó per la qual considera molt correcte que s'estigui negociant amb ella en
aquest sentit, no només perquè està situada en una zona molt propera a l'escola, sinó
també perquè és la situació idònia per a la indústria i per a la ciutat. Per una altra
banda, que l'escola es pugui construir en el lloc adient, que, si són els terrenys que
cedeix l'Ajuntament, ja li sembla correcte.
Diu que el GMCiU, però, creu que la coexistència que es planteja es podria evitar si
s'apliquessin algunes situacions transitòries.
En aquest sentit, diu que té la sensació que s'accepten totes les condicions que s'han
donat en aquest moment, bastant a ulls clucs, ja que s'està dient que es necessita una
escola de doble línia perquè la Generalitat de Catalunya no construeix escoles que no
sigui d'aquest tipus.
Es pregunta, al respecte, si cal que l'escola sigui de doble línia, perquè, malgrat que és
cert que creix el nombre d'alumnes de Manresa, potser no tots els nous alumnes
pertanyen a la zona Nord; per tant, potser en aquella zona, demogràficament, no seria
necessària la doble línia.
Pregunta, doncs, si es construeix de doble línia perquè convé que ho sigui o perquè, si
no és així, no s'acceptaran els terrenys i, per tant, no es construirà.
Planteja, així mateix, si és imprescindible construir l'escola per al curs que ve, i, per
tant, fer la cessió dels terrenys durant l'últim trimestre de l'any. Opina que, donada la
situació d'incomoditat que s'ha creat a la ciutat, es podrien plantejar algunes solucions
transitòries.
En cita algunes, argumentant que el GMCiU, des de l'oposició, no té tanta informació
ni tanta capacitat de gestió com l'equip de govern. Comença dient que algunes
escoles, tot i estar dissenyades com de dues línies, en aquest moment, només en
tenen una ocupada. No pretén dir que aquesta sigui la solució per no construir la nova
escola, ans al contrari, però creu que transitòriament, sense haver de córrer per tenir
l'escola a punt per al curs que ve, es podria pensar en ocupar parcialment aquestes
escoles.
És conscient que aquesta solució no és còmoda ni agradaria a tothom, però considera
que si s'optés per aquesta solució, potser es podria pensar no només en doblar la línia
de l'escola, sinó també en fer coexistir en el mateix edifici l'escola actual i, amb
aquesta mesura, una escola diferent, amb una direcció i organització pròpies, i que
quedés clara la voluntat que sigui una nova escola quan hi hagi una instal.lació
posterior.
Continua dient que una altra possibilitat, encara que no una solució satisfactòria, però,
potser sí transitòria, seria instal.lar alguns mòduls prefabricats en algun lloc, on no
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necessitin en aquest moment les dimensions del terreny que l'Ajuntament té
disponible; és a dir, que es pogués ocupar un altre terreny de l'Ajuntament de
Manresa, que no fos necessàriament aquest, que és l'únic en el qual es pot construir
una escola de doble línia. En aquest sentit, diu que sap que hi ha altres terrenys més
petits, que potser podrien encabir pavellons prefabricats, que podrien servir durant un
o diversos cursos, per acollir instal.lacions provisionals per a l'escola.
Insisteix en la idea que aquestes propostes són les que se li acuden al GMCiU i que
probablement l'equip de govern, des de la seva posició de gestió, o la Generalitat de
Catalunya, que no deu ser la primera vegada que es troba en una situació com
aquesta, poden suggerir-ne d'altres.
Puntualitza també que aquestes solucions serien transitòries, i repeteix que és
conscient que no agradaran a tothom i que no seran fàcils, però creu que demostrarien
la voluntat de resoldre el problema, de treure la fàbrica LIPMES de la ciutat i, alhora,
donar resposta a les demandes escolars, sense que això violenti els interessos dels
ciutadans.
Creu que d'aquesta manera es podrien cedir els terrenys, amb calma, quan sigui
possible fer-ho, perquè, si se cedeixen abans de desembre, i al gener o febrer, en les
negociacions amb l'empresa LIPMES les seves previsions no quadren amb les de
l'Ajuntament, l'escola ja estarà ubicada en aquell lloc i, consegüentment, la
coexistència no serà només per a dos, tres o quatre anys, que correspondrien a la
construcció del centre, sinó que serà pels temps que calgui. Considera que s'hauria
d'intentar evitar aquesta situació.
Manifesta que si fossin capaços d'aplicar alguna solució transitòria, es podria donar
resposta a les demandes escolars, sense que fos necessari prendre ara la decisió
d'ubicar l'escola en aquell indret.
Creu que s'hauria de deixar passar un temps prudencial, a fi de garantir que avancen
les negociacions amb l'empresa LIPMES i prendre la decisió de cedir els terrenys quan
la situació estigui molt més clara.
Diu que això permetria construir una escola que no fos amb mòduls prefabricats,
malgrat que no té res en contra d'aquesta opció, perquè ha donat resposta i solució a
molts problemes que s'han plantejat, però creu que és diferent tenir uns «barracons»—
com s'anomenen vulgarment—durant dos o tres anys que disposar d'un edifici
prefabricat. Ho diu perquè ara es necessiten escoles, però, probablement, d'aquí a
trenta anys, l'edifici ha de tenir una utilitat diferent, i creu que a l'Ajuntament també li
interessa que l'edifici pugui tenir altres possibilitats o una versatilitat, que no tindrà si
és un edifici prefabricat.
Considera, per tant, que una solució transitòria podria obrir possibilitats per arribar a
una solució consensuada amb els veïns i amb la comunitat educativa.
Comenta que aquest és l'esperit de la proposició de GMCiU, i respecte a l'esmena que
ha presentat l'equip de govern, diu que conté tres punts, el primer dels quals diu:
«Seguir treballant en la línia endegada per tal d'ubicar una escola pública de primària a
la zona Nord de la ciutat en els propers anys.», respecte el qual es manifesta d'acord,
perquè està en la mateixa línia que ha exposat; el segon diu: «Continuar amb les
converses a la recerca d'acords amb l'empresa LIPMES perquè es traslladi a una zona
industrial», sobre el qual també es manifesta d'acord; i el tercer diu: «Portar a
consideració de la comunitat educativa de la ciutat i del Consell Territorial Nord la
ubicació de la propera escola pública de primària, per tal d'iniciar el procés de cessió
de domini de terrenys abans de finals d'aquest any.», respecte el qual discrepa,
perquè es dóna per suposat que es passen per alt les mesures transitòries—si és que

265

les volen considerar—i que val, com a única possibilitat, la cessió del terrenys abans
de finals d'any.
Diu que si aquest punt tercer quedes redactat de la manera següent: «Portar a
consideració de la comunitat educativa de la ciutat i del Consell Territorial Nord la
ubicació de la propera escola pública de primària, per tal de valorar possibles
solucions transitòries, a la presa de decisió de a
l ubicació de l'escola.» el GMCiU
subscriuria la proposició, ja que li agradaria que constés, d'alguna manera que,
almenys, es prenen en consideració.
Comenta també si ja les han pres en consideració i s'han desestimat, el GMCiU no en
tenia coneixement, i que si l'equip de govern té previst fer-ho i acaben essent
rebutjades també li agradaria que en algun moment se n'esmentessin les causes.
La senyora Mestres i Angla diu que aquest tema és delicat i complex, i comenta que
les propostes transitòries ja s'han plantejat a la Generalitat de Catalunya, s'han
estudiat i no són possibles.
Ho explica dient que l'equip de govern presenta aquesta esmena de substitució i es
reafirma en el compromís de treballar en la decisió de construir una nova escola en la
zona Nord, en concret, en l'emplaçament que està previst i que s'ha explicat, atenent a
les necessitats de terreny, per a la construcció d'una nova escola de dues línies,
perquè és necessari que les tingui i una sola línia no és suficient.
Diu que tot això es desenvolupa seguint les previsions establertes en el Pla General,
que en el seu dia es va aprovar per aquesta Corporació; i seguint també els
compromisos que contrets en el Pla d'Actuació Municipal, que recollia una demanda,
plantejada per una part de la comunitat educativa, que demanava aquesta escola de
dues línies en la zona Nord de la ciutat.
Manifesta que, no obstant això, i tenint en compte la polèmica que ha suscitat el citat
emplaçament—que és desmesurada, en opinió de l'equip de govern—i tenint en
compte també l'eminent urgència de la construcció d'aquesta nova escola, creu que és
convenient ara, donada la situació, sotmetre a la consideració de la comunitat
educativa i del Consell Territorial de la zona Nord, amb qui l'Ajuntament va parlar-ne
en el seu moment, i el qual no va manifestar cap mena d'oposició a la construcció de
l'escola en l'emplaçament que s'està exposant, per veure si estan d'acord amb la
construcció en aquest emplaçament o en d'altres que l'Ajuntament té disponibles, però
que estan lluny de la zona de Cal Gravat.
Recorda que el GMCiU ha demanat que es busquin alternatives transitòries en el
mateix sector, cosa que és lògica, perquè és una zona de creixement urbanístic i
demogràfic, entenent que es tracta d'un creixement assentat, perquè la ciutat s'està
desenvolupant també per altres sectors, en els quals, però, la població que s'hi
instal·la sovint només hi està de pas.
Diu que, a més, en aquest sector es preveu, de forma immediata, un creixement
espectacular, ja que es construiran 913 habitatges, molts dels quals ja s'estan
executant.
Manifesta que ja s'han estudiat les propostes del GMCiU i no són possibles, ja que la
transitorietat també ha de ser de dues línies, que són necessàries. Diu, per tant, que
els terrenys de què disposa l'Ajuntament no permeten fer-hi una escola de dues línies,
encara que sigui provisional.
Diu que s'està jugant a contratemps i que cal prendre decisions ràpides, perquè les
necessitats estan anant per davant de la planificació que s'havia fet. En aquest sentit,
explica que l'Ajuntament parlava de construir l'escola durant l'actual mandat corporatiu,
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i no l'any que ve, cosa que li donava temps i podia combinar la qüestió de les línies,
però la realitat, en certa manera, s'ha avançat al que estava planificat.
Manifesta que, malgrat que algú pugui demanar a l'equip de govern que planifiqui
millor, cal tenir en compte que la responsabilitat de l'escolarització dels infants en edat
obligatòria és de la Generalitat de Catalunya, tot i que l'Ajuntament té l'obligació de
col.laborar-hi, com ha fet sempre, facilitant totes les dades demogràfiques que aquella
Administració ha sol.licitat i donant la seva opinió, quan se li ha demanat, cosa que no
s'ha produït sempre.
Reconeix, però, que era difícil per a la Generalitat de Catalunya preveure el fort
augment demogràfic que hi ha hagut a Manresa durant els dos últims anys, així com
les característiques d'aquest creixement.
Diu que ha estat espectacular, com s'ha constatat gràcies a les dades demogràfiques i
d'escolarització de les que es disposa en aquests moments, però vol que quedi clar
que, a pesar de les demandes repetides que havia fet aquest Ajuntament per obtenir
dades fiables sobre l'escolarització, ha hagut d'esperar que es produís el canvi del
govern de la Generalitat de Catalunya per poder-les tenir per primera vegada. En el
mateix sentit, diu que aquestes dades no s'havien facilitat mai a aquest Ajuntament, i,
per tant, només tenia coneixement del nombre de nens escolaritzats en centres
públics, gràcies al contacte directe amb les escoles, però respecte a les dades de les
escoles concertades, se li deia a l'Ajuntament que ho demanés a l'Administració
competent.
Informa que el 27 de setembre d'aquest any—encara no fa un mes—per primera
vegada en molts anys, la Inspecció va facilitar tota la informació sobre l'estat de la
qüestió, informació que li va confirmar les seves sospites, de manera aclaparadora:
només durant un curs escolar i en el que portem de curs (un mes), la població
escolaritzada de l'etapa infantil i primària—de 3 a 12 anys—a la ciutat de Manresa s'ha
incrementat en 510 alumnes, 131 dels quals s'han escolaritzat durant aquest mes de
setembre. Fa notar, doncs, la rapidesa amb què avança aquesta realitat, i diu, en
conseqüència, que, malgrat les previsions i ampliacions d'aules que ja havia fet la
Generalitat de Catalunya per a aquest curs escolar, en aquests moments hi ha més
nens escolaritzats que places disponibles, si les aules complissin la ràtio que estableix
la llei, que és de 25 alumnes per classe.
Comenta, però, que les escoles estan aplicant l'increment màxim que permet la llei,
que és del 10 per 100 sobre la ràtio, i, en conseqüència, hi ha moltes aules amb 27 i
28 alumnes.
Explica també que les previsions no són només d'una nova escola, sinó també d'un
nou parvulari i de completar alguna escola que actualment té una sola línia, com és
ara la Serra i Húnter.
Fa notar que una escola de dues línies té capacitat per 450 alumnes i que, com ha dit
abans, en un curs i un mes el nombre d'alumnes ha augmentat en 510 alumnes.
Manifesta que, davant d'aquesta realitat, la construcció d'una escola—evidentment de
dues línies—és imminent, sens dubte, i diu que el plantejament de l'equip de govern,
davant de les pors que apareixen en relació amb la proximitat de l'escola amb
l'empresa LIPMES, és que cal prendre mesures, ja que s'estan generant unes pors i
uns alarmismes, sobre els perills que pot comportar aquest emplaçament, i s'ha de ser
caut i escoltar a la comunitat educativa, per veure què diu al respecte i, posteriorment,
l'Ajuntament adoptarà les mesures que consideri adients.
Quant a l'empresa LIPMES, manifesta que l'equip de govern evidentment està d'acord
en treballar per possibilitar el seu trasllat—i recorda als membres presents que
aquesta empresa és preexistent als edificis que té al costat—però diu que aquest
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trasllat s'ha de fer respectant la legalitat i arribant a acords que no hipotequin el
desenvolupament urbanístic de la zona i que no suposin un cost econòmic desmesurat
per a la ciutat, és a dir, no es pot arribar a un acord a qualsevol preu, i s'han de
respectar les regles del joc.
Així mateix, diu que el trasllat no és fàcil, ja que no es tracta d'una empresa típica, amb
maquinària que es pot traslladar, sinó que precisa d'uns circuits que s'han de fer de
nou, tenint en compte que una gran part d'ells estan soterrats; per tant, si s'ha de
construir l'escola amb tanta urgència, el centre haurà de coexistir durant un temps amb
l'empresa a prop—no al costat.
Informa també que l'empresa compleix tots els requisits de control ambiental que
exigeix la Generalitat de Catalunya i que el seu nivell d'emissió de gasos, segons els
informes de què disposa l'Ajuntament, estan molt per sota del que la llei considera com
a perillós. Comenta que, tal com s'ha donat a conèixer a través dels mitjans de
comunicació, l'empresa disposa de l'acreditació mediambiental, reconeguda per la
Comunitat Europea.
Exposa, com a fet sorprenent, que fa dos anys es va construir a 35 metres d'aquell
punt un Centre d'Atenció Primària de salut, amb informes favorables elaborats per la
Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, que dirigia Convergència i Unió,
sense que ningú hi trobés cap impediment. Explica que els informes deien que el lloc
era idoni per a aquell tipus d'activitat, que era un CAP de salut.
Davant d'aquest fet, es pregunta quin canvi s'ha produït després de dos anys, i si
aquest canvi és que els partits ocupen bandes diferents de la taula.
Manifesta que s'ha de preveure que la vida d'una escola és d'un màxim de 20 a 25
anys, i diu que les escoles d'educació primària s'han de construir a prop d'on viuen els
nens, ja que quan s'escolaritzen uns alumnes lluny de casa seva, no només s'ha de
pagar el cost del transport, sinó que també s'evita, per una banda, una cosa tan
humana i educadora com és la possibilitat d'anar a peu i sol a l'escola, com més aviat
millor; i, per una altra, que l'escola sigui sentida com a part del barri i comparteixi amb
el barri inquietuds i il·lusions.
Abunda en l'argument, dient que, quan s'escolaritzen els nens lluny del seu barri,
difícilment més endavant se'ls canviarà d'escola, malgrat que en un primer moment, es
faci amb la intenció que sigui una mesura provisional, llevat que es produeixin
problemes d'integració en el centre.
Diu que els nens troben en la seva escola un espai conegut, uns mestres i uns
companys, i, per tant, pedagògicament s'aconsella que la continuïn l'escolarització en
el mateix centre.
Manifesta que és evident que la salut és el primer que cal tenir en compte i, per tant, si
el perill de l'empresa LIPMES fos el que es dedueix de les intervencions que s'han fet
en aquesta sessió, l'equip de govern seria el primer en desestimar la ubicació del
centre escolar al costat.
Diu que l'equip de govern està treballant per aconseguir que l'empresa es traslladi, per
les molèsties que ocasiona als veïns que viuen al costat i perquè el desenvolupament
d'aquella zona està pressionant fortament el desplaçament de l'empresa, respecte a la
qual, si l'Ajuntament hagués de concedir la llicència per a la seva instal.lació en
aquests moments, no ho faria per a aquesta zona, sinó per a un sector industrial.
Manifesta que és obvi que a ningú li agrada viure al costat d'una empresa química,
malgrat que hi hagi moltes mesures de control de seguretat, ja que tothom pensa en
els perills que pot comportar una activitat d'aquestes característiques; com tampoc li
agrada a ningú viure al costat d'una gasolinera o d'altres activitats molestes o que
poden comportar un cert risc de perill.
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Creu que l'Ajuntament està en la bona línia per solucionar aquesta situació, però
considera que la pressa per construir aquesta escola—que no és d'aquesta
Administració, sinó provocada per les circumstàncies i les necessitats de la ciutat—no
pot tenir com a conseqüència que es deixi els nens sense escolaritzar i, per tant,
l'Ajuntament no pot esperar fins el moment en què tingui signat un acord amb
l'empresa LIPMES, malgrat que està convençut que va pel bon camí i que arribarà a
un acord. Explica que no es pot signar sense més, sinó que s'han d'estudiar els
peritatges, quan estiguin elaborats, i analitzar com se solucionen els possibles
diferencials de costos que es puguin produir, com pot ajudar l'Ajuntament i si l'ajuda és
raonable o no.
Diu que, per totes aquestes raons, l'equip de govern seguirà mantenint i defensant que
l'escola es pot construir en el lloc que estava previst, però no vol fer-ho a qualsevol
preu, i, per tant, si la comunitat educativa i el Consell de la zona Nord posen pegues, i
si la polèmica que s'ha produït ha provocat que hi tinguin reticències, haurà d'actuar en
conseqüència i ubicar l'escola en un altre sector de la ciutat, on potser en el futur
també s'hauran de construir noves escoles, si es continua produint el creixement
demogràfic que hi ha hagut darrerament.
Tampoc s'atreveix, però, a afirmar-ho rotundament, perquè la situació pot canviar molt
en poc temps, i es pot donar el cas que, de la mateixa manera que ara la ciutat està
creixent, d'aquí a uns anys es produeixi un retrocés.
Confia en que no sigui així, ja que Manresa necessita que hi hagi població infantil i un
creixement demogràfic, però, caldrà anar-ho veient.
Espera haver contestat a totes les qüestions que ha plantejat l'oposició i en fa la
síntesi següent: no es pot construir una escola d'una sola línia i la provisionalitat no és
possible, donada la urgència de la situació, ja que s'haurien de trobar terrenys, que en
aquest moment no estan disponibles, perquè no estan qualificats per ubicar-hi aquest
tipus d'equipament, i per solucionar aquesta situació s'haurien d'adquirir terrenys o ferne l'expropiació pertinent, que són tràmits que no es poden fer en dos mesos.
Quant a l'escola prefabricada o industrialitzada—que és com l'anomena la Generalitat
de Catalunya—explica que aquest Ajuntament s'ha posat en contacte amb diversos
d'altres, que tenen escoles d'aquestes característiques, com són ara Cardedeu, Sant
Cugat i Argentona, els quals han manifesta que n'estan molt satisfets, ja que es
construeixen el tres o quatre mesos i compleixen tots els requisits que s'exigeixen per
a aquest tipus d'equipament.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que la regidora senyora Mestres ha fet una
repassada bastant exhaustiva de la polèmica que s'ha creat arran de la decisió de
construir una nova escola en la zona de La Parada, i manifesta que tal com ella
mateixa ha dit i també el grup municipal que ha presentat la proposició, la nova escola
és necessària. Diu que tothom hi està d'acord i, per tant, cal que es construeixi, ja que
es tracta d'una zona de creixement de la ciutat.
Creu que s'ha d'aprofitar el moviment veïnal que s'ha produït davant d'aquesta
situació—que no es va donar fa dos anys, quan es va construir el CAP de salut—per
procurar que les negociacions amb l'empres a LIPMES vagin per bon camí i que,
finalment, l'activitat es traslladi a un altra ubicació, no perquè s'hagi de construir una
escola o perquè hi hagi un CAP, sinó pel bé del barri.
Diu que ningú dubta que l'empresa ja hi era abans que es comencessin a fer les
edificacions i que la gent ja coneixia l'existència d'aquesta empresa química abans
d'anar-hi a viure, però, creu que ara és una bona oportunitat per intentar negociar

269

correctament i sense oferir un xec en blanc—en el sentit que ha explicat la regidora—,
per aconseguir que l'empresa LIPMES es traslladi, i el barri en surti beneficiat.
Respecte a l'aplicació de les solucions transitòries que s'han proposat, com ara ocupar
una de les dues línies de les escoles que només es fan servir una, o instal.lar
barracons, opina que converteixen la situació en una realitat precària i provoca que,
com que l'escola no s'ha construït quan era el moment de fer-ho, la Generalitat de
Catalunya, que és l'administració competent en aquesta matèria, pot dir que quan hi
hagi dotació pressupostària, ja se'n tornarà a parlar.
Diu que tothom coneix aquesta situació, fins i tot, ell mateix, que forma part de
l'oposició en aquest Ajuntament, i que, ara que la ciutat té l'oportunitat que es
construeixi l'escola, cal que es faci. No admet que s'estigui en una situació precària
durant anys, realitzant les classes en barracons, o aprofitant les línies que queden
buides en altres escoles, i que potser no estaran d'aquí a uns anys.
Per últim, diu que la proposta d'esmena a la proposició, que ha presentat l'equip de
govern, fa referència al procés de participació ciutadana, per tant, es tracta que els
veïns decideixin; i, en el cas que no hi estiguin d'acord, l'Ajuntament s'haurà de
plantejar altres opcions, ja siguin les transitòries que s'han esmentat o d'altres.
En qualsevol cas, opina que aquesta és la manera adequada d'entomar un problema;
cal doncs plantejar-se que davant la necessitat de construir aquesta escola i de
l'oportunitat, força interessant, que l'empresa marxi d'aquell sector, malgrat que no
suposi un gran perill, ja que si fos així no hi hauria un CAP al costat, ara és un bon
moment per realitzar un debat amb els veïns de la zona afectada, a fi que es estiguin
informats de la situació i es puguin manifestar a favor o en contra.
Anuncia que el GMPPC votarà afirmativament l'esmena que s'ha presentat a la
proposició, perquè considera que és la que impulsa més el procés encaminat a obtenir
l'equipament necessari per al barri. Creu que sense oferir un xec en blanc, però
aplicant les mesures de pressió adequades i de negociació necessàries, possiblement
l'empresa LIPMES es traslladarà a un altre sector.
La senyora Torra i Bitlloch diu que, admetent que l'escola que falta ha de ser de
dues línies, i, per tant, que, de moment, no es pot entrar al curs que ve sense elles,
personalment només coneix tres casos d'escoles a Manresa que disposen d'una sola
línia i que es podrien tenir dues; en conseqüència, es disposa de tres línies per poder
utilitzar.
En relació amb l'afirmació que s'ha fet en el sentit que quan es traslladen nens a una
escola determinada, després no es tornen al lloc d'on eren, opina que això depèn de la
manera en què es confegeix això. Diu al respecte que si es doblen les línies d'una
escola i els nens són d'aquella escola, no; però si sota el mateix edifici hi ha una
escola i n'hi entra una de nova, que funciona amb autonomia en les mateixes
instal.lacions, aquesta pot sortir més endavant, mantenint la seva autonomia.
Creu, doncs, que aquesta possibilitat s'hauria d'esgotar.
Ple que fa a LIPMES, insisteix en que està d'acord amb que l'Ajuntament negociï amb
aquesta empresa amb l'objectiu que traslladi les seves instal.lacions fora del nucli
urbà, com també està d'acord amb l'opinió que la ubicació més idònia és la dels
terrenys que l'Ajuntament està cedint per ubicar-hi l'escola, però el problema és la
coexistència que hi haurà durant un temps.
No es mostra partidària de buscar altres alternatives, com ara la del Cal Gravat o altres
llocs de la ciutat, perquè això suposaria fer un nyap per no resoldre'n un altre.
Creu, doncs, francament, que el tema està ben encaminat, i insisteix en afirmar que el
GMCiU està d'acord amb la ubicació, perquè la considera correcta, i en realitzar les
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gestions necessàries per aconseguir que l'empresa LIPMES es traslladi, però creu que
cal evitar la coexistència dels dos equipaments durant aquest temps.
Diu que pot ser que aquesta situació duri només un curs, i que també és possible que
al mes de febrer es pacti un calendari, que permeti que els veïns la visquin d'una
manera diferent, sabent que, finalment, l'empresa LIPMES es traslladarà. Manifesta
que si això es produeix no serà necessari aplicar mesures transitòries durant tres o
quatre anys, però creu que, com a mínim, cal evitar prendre la decisió de cedir els
terrenys, sense saber si hi haurà acord amb l'empresa citada.
Recorda que s'ha afirmat que l'empresa LIPMES té una situació preexistent, que té
uns nivells baixos de contaminació, i que no n'hi ha per tant, i manifesta al respecte
que, per la seva formació professional—ja que pertany al ram de la química—està
perfectament d'acord amb això, però creu que no es pot deixar de banda que, sovint,
els veïns no tenen aquests coneixements, i que cal tenir en compte que les pors
injustificades, en molts ocasions, creen una intranquil·litat que s'ha de respectar, tant si
són justificades com si no ho són.
Quant a la instal.lació del CAP que es va construir en aquell indret fa dos anys,
respecte a la qual no es van produir queixes, diu que és de tots sabut que els nens
són, en certa manera, «un material sensible». En aquest sentit, explica que molts
municipis s'han queixat per tenir línies d'alta tensió properes a les escoles, i, en canvi,
no han posat objecció a tenir-hi habitatges, en les quals també hi viuen nens.
Diu, doncs, que no es poden comparar les respostes dels diferents grups de veïns,
que, sovint, des del desconeixement de les situacions, però també per la importància
que té per a les seves vides, viuen aquesta realitat amb una certa intranquil.litat.
És conscient que les solucions transitòries que ha proposat potser només serien
necessàries per a un any, i que potser suposarien un enrenou en la gestió de l'equip
de govern, però, creu que, com a mínim, s'hauria d'estudiar cada una d'elles i amb
totes les possibilitats.
Diu que li sembla bé el procés de participació ciutadana i ja ha dit que el GMCiU podria
subscriure l'últim punt de la proposició sempre que no es posi només a discussió la
cessió del domini dels terrenys abans de finals d'anys, sinó que, a més, se sotmetin a
discussió les altres solucions que hi puguin haver, perquè potser algun veí preferirà
que es traslladi el seu fill durant un any a una altra escola, com ara la del Xup—per
posar un exemple ben aïllat—, per poder estar més tranquil, però quan se li ofereixi
aquesta alternativa opti per deixar-lo on està, malgrat que això comporti la coexistència
amb l'empresa LIPMES.
Insisteix, per tant, que, perquè el GMCiU pugui acceptar l'esmena de substitució que
s'ha presentat a la proposició, la discussió amb la comunitat educativa no s'hauria de
centrar només en la cessió dels terrenys, sinó que hauria de servir també per tenir en
compte totes les possibilitats, amb els avantatges i inconvenients que tenen, discutirles amb els veïns i, si cal, arribar a la cessió dels terrenys.
Aquest és l'únic matís que demana, perquè continua pensant que no s'han esgotat
totes les possibilitats.
Diu que el GMCiU coincideix amb la línia de discussió i amb l'argumentació de
l'esmena, i que només es tracta d'una qüestió purament de procediment, que es
desenvolupa en un espai breu de temps.
La senyora Mestres i Angla manifesta que li ha alegrat sentir el que ha dit la regidora
senyora Imma Torra sobre les pors injustificades i diu que és evident que si
s'expliquen les coses a la gent d'una determinada manera es poden disminuir aquests
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temors, però si, pel contrari, se li diu que cal anar amb compte perquè les dues
activitats no poden coexistir, encara s'alimentaran més les pors.
Per tant, insisteix, en que li ha agradat que la regidora del GMCiU fes referència a
aquest aspecte, però fa notar que la seva actitud no és coherent amb aquesta
preocupació.
Quant a les línies educatives, manifesta que, quan es va elaborar el PAM, ella va ser
la primera en dir que encara hi havia possibilitats d'omplir escoles, però tot i que a
principis d'any va fer aquesta afirmació, ara no ho pot dir, perquè la realitat està
superant les previsions que havia fet l'Ajuntament.
Explica que l'escola Serra i Húnter té una línia i que l'any que ve es preveu fer un
parvulari i que hi hagi una segona línia; i que al barri del Pare Ignasi Puig hi ha
problemes perquè la gent no hi vol anar—afirmació que ha fet el mateix inspector—i
que l'Ajuntament té previst de parlar-ne.
Manifesta, però, que, malgrat això, és necessària la nova escola, ja que, com ha dit
abans, en aquests moments, hi ha més nens escolaritzats que places disponibles, si
es complís el nombre de 25 nens per aula.
Respecte a les pors dels veïns, diu que l'Ajuntament vol fer un procés participatiu i
escoltar-los, i, si realment existeixen els temors, els haurà d'oferir una alternativa, però,
ara per ara, els únics terrenys que té disponibles aquesta Administració per als dos
mesos que manquen per acabar l'any estan situats a Cal Gravat.
Diu que l'Ajuntament continuarà treballant per la nova escola i que si es decideix
utilitzar els terrenys de Cal Gravat, la previsió de la nova escola continuarà existint,
tenint en compte, però, no serà un projecte immediat, sinó per a més endavant.
Insisteix, una vegada més, en afirmar que els únics terrenys de què es disposa són els
de Cal Gravat, i aclareix que no ho diu en to d'amenaça, sinó que és la realitat.
Diu a la regidora senyora Imma Torra que si amb aquests arguments no la pot
convèncer, no sap de quina altra manera fer-ho, i li manifesta que si fa càlculs sobre el
que li ha explicat, en relació amb la situació actual de l'escolarització a Manresa, ella
mateixa s'adonarà de quina és la realitat.
El senyor Javaloyes i Vilalta interpreta que el GMCiU estaria d'acord en subscriure
l'esmena si en el punt tercer es fes constar que, quan es parli de la cessió d'ús dels
terrenys, també es plantegin altres possibilitats, com ara la dels barracons o la
d'ocupar línies d'altres centres escolars que no s'utilitzen.
Opina que no és tan negatiu informar als ciutadans, a través d'un procés de
participació ciutadana, de les possibilitats que hi ha respecte a aquesta qüestió, ans al
contrari, i ho ha tingut molt clar amb les explicacions que ha donat la regidora senyora
Montserrat Mestres, prèvies a la seva primera intervenció.
Manifesta que per aconseguir que hi hagi consens i, a fi d'unificar esforços, no per
aconseguir l'escola, que finalment hi serà, sinó per fer pressió políticament i socialment
a l'empresa LIPMES, a fi que entengui que ha de marxar de l'actual ubicació, valdria la
pena fer un esforç i incloure l'esmena que ha proposat la representant del GMCiU, i
votar-la tots conjuntament, si realment hi estan d'acord.
La senyora Mestres i Angla pregunta on es posarien els barracons, ja que cal que hi
hagi terrenys disponibles per poder-ho fer, i insisteix en el fet que s'està parlant amb
dos mesos vista només.
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L'alcalde proposa que es voti l'esmena tal com s'ha presentat, deixant bastant clar
que, quan es parli amb la comunitat educativa i amb el barri afectat, es tractaran tots
els aspectes. Ho diu perquè les posicions polítiques són les que són i ja s'han exposat.
Agraeix als membres presents el to del debat que s'ha fet en aquest assumpte.
Sotmesa a votació l'esmena, s'aprova per 17 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA, 4
GMERC i 2 GMPPC) i 8 vots negatius (GMCiU), per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.
Com a conseqüència del resultat de la votació, la proposició decau.
8.3

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
REFERENT AL SERVEI DE SALES D'ESTUDI EN HORARI NOCTURN.

El secretari dóna compte de la proposició, del 14 d'octubre del 2004, que, transcrita,
diu el següent:
"El passat mes de juny la direcció de l'Escola Politècnica de Manresa (EUPM) va
decidir prohibir l'accés de les persones que no pertanyen a l'EUPM a les seves sales
d'estudi en horari nocturn.
Aquesta decisió ha posat de manifest una mancança al voltant de la demanda de sales
d'estudi a la ciutat de Manresa, que en aquest cas, s'agreuja pel fet que l'anomenat
'búnquer' de l'EUPM era l'únic recinte on els i les estudiants que resideixen a la nostra
ciutat i al seu entorn, podien estudiar a qualsevol hora del dia.
Amb l'actual situació, la ciutat de Manresa veurà com l'escassa oferta de sales d'estudi
s'agreuja pel fet de no disposar d'aquests espais en horari nocturn.
És per això que des del grup municipal de CiU proposem
Que l'equip de govern de l'Ajuntament de Manresa pugui garantir un servei de sales
d'estudi, també en horari nocturn a la ciutat per a aquest curs acadèmic.
Que, donat que estem en ple període d'elaboració de pressupostos municipals, es doti
una partida, si escau, per suportar el cost que pugui sorgir en assegurar el servei
nocturn de sales d'estudi a Manresa."
A continuació, el secretari dóna compte de l'esmena presentada pel GMS, GMERC i
GMICV-EA a la proposició, que, transcrita, diu el següent:
"Atès l’esforç pressupostari de l’Ajuntament pel que fa a la dotació d’equipaments al
Campus Universitari de Manresa (Centre Tecnològic de Manresa, Biblioteca de
l’Escorxador), ambdós amb la participació i la complicitat directe de la Universitat
Politècnica de Catalunya.
Atès que aquesta bona entesa entre la Universitat Politècnica de Catalunya i
l’Ajuntament de Manresa fa que el Centre de documentació i recursos del parc
tecnològic de Manresa sigui de titularitat exclusiva d’aquesta Universitat.
Atès que la Comissió Permanent de la Escola Universitària Politècnica de Manresa
reunida el 14 de Juny de 2004, pren l’acord de tancar la sala d’estudi anomenada
popularment com a “búnquer” des de les 11h de la nit fins les 7 del matí.

273

Atès que, pel que fa a sales d’estudis, un bon nombre d’estudiants de Manresa
demanen la incorporació de sales amb horari nocturn.
Atès que, certament, la sala d’estudi de la Escola Universitària Politècnica de Manresa
(EUPM), l’anomenat “búnquer”, per les seves singularitats, representa una alternativa
de lloc d’estudi en horari nocturn per als/les alumnes universitaris de la nostra ciutat.
Atès que tenim present que la possibilitat de poder comptar amb aquesta sala
d’estudis per la nostra ciutat, no respon tant sols a una demanda reiterada dels
estudiants, si no a una voluntat de servei de la mateixa Escola Universitària Politècnica
de Manresa.
Atès que entenem, de les converses mantingudes amb la direcció de l’Escola
Universitària Politècnica de Manresa, que aquest servei no ha de perjudicar ni l’ordre
ni el bon funcionament de les seves instal·lacions.
És per tot això que els grups sotasignants proposem l’adopció del següent
ACORD:
1.

Manifestar la màxima predisposició de l’Ajuntament de Manresa d’arribar a acords
de col·laboració, en el sentit que es consideri més oportú, amb l’Escola
Universitària Politècnica de Manresa, per tal que es torni a habilitar la sala
d’estudis anomenada “búnquer” en horari nocturn per als/les estudiants de la
nostra ciutat, amb la mateixa voluntat d’entesa que aquest consistori ha mostrat i
continuarà mostrant en la seva relació amb la Universitat Politècnica de
Catalunya, quan es tracta de qüestions d’interès per ambdues parts i per a la
ciutat en general."

El senyor Serra i Rovira comença la seva intervenció dient que aquest tema pot
semblar recurrent i que, si ho és, vol dir que aquest municipi té una certa mancança
pel que fa a sales d'estudi.
Diu que aquesta mancança s'ha agreujat com a conseqüència de la decisió—
plenament sobirana—adoptada per l'Escola Universitària Politècnica de Manresa,
relativa a impedir l'accés a les seves instal.lacions als estudiants que no pertanyin al
seu centre, des de les onze de la nit fins a les set del matí, següent.
Comenta que aquest fet es va produir al mes de juny, i que les pressions que es van
fer al respecte, van aconseguir retardar la posada en marxa de la prohibició fins el 10
de juliol, data des de la qual els alumnes que no són estudiants d'aquell centre, no
poden accedir a l'espai conegut com a «búnquer».
Insisteix en afirmar que aquesta situació ha empitjorat la manca de sales d'estudi de
què disposa la ciutat, tema del qual el GMCiU sovint n'ha fet bandera.
En el mateix sentit, diu que a Manresa hi ha una mancança global d'aquest mitjà, que
impedeix que un estudiant pugui sortir de casa seva, si li convé, per raons
relacionades amb l'entorn o l'espai físic, per anar a estudiar en un lloc on pot fer-ho de
manera individual o en grup i on disposa de les vint-i-quatre hores del dia per fer-ho.
Diu que, tenint en compte que som al mes d'octubre, l'equip de govern hauria de
prendre alguna mesura per assegurar que en aquest mateix curs acadèmic —i
concretament en període d'exàmens—existeixi un servei de sales d'estudi, sobretot en
horari nocturn, cosa que ara no existeix.
Manifesta que no es pot responsabilitzar la Universitat Politècnica de Catalunya
d'aquesta realitat, perquè se li ha d'agrair que hagi ofert aquest servei fins ara, però
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creu que l'Ajuntament de Manresa sí que se n'ha de responsabilitzar i buscar-ne una
solució.
Explica que el GMCiU ha presentat aquesta proposició al mes d'octubre, en lloc de ferho al gener, perquè en aquell moment segurament ja hi haurà un període d'exàmens, i
perquè considera que les solucions que es poden plantejar respecte a aquest tema,
segurament, pel que intueix, passen per destinar-hi recursos econòmics per part de
l'Ajuntament de Manresa. Diu que, per això, creu que és millor fer-ho abans de
l'elaboració dels Pressupostos municipals, a fi de poder garantir que s'hi inclogui una
partida pressupostària que pugui assegurar el finançament del cost del servei nocturn
de sales d'estudi.
Manifesta que la postura del GMCiU no és tancada com ho és l'esmena presentada
per l'equip de govern, en la qual es preveu, com a única solució, la reobertura del
«búnquer» de l'Escola Universitària Politècnica, que és una opció vàlida i, fins i tot, la
més plausible, ja que és una instal.lació que ja existeix i cal intentar arribar a un acord
amb l'esmentada escola, però creu que s'han de tenir en compte també altres
possibilitats.
En aquest sentit, exposa, com a sortides possibles, la Fundació Universitària del
Bages i El Casino, en la planta baixa del qual es podrien ubicar sales d'estudi d'ús
diürn, tal com ha reivindicat sempre el GMCiU.
Opina, doncs, que l'esmena que s'ha presentat suposa l'exposició d'unes voluntats,
que serveixen per sortir del pas, i, per tant, el GMCiU demana que es busqui una
solució per a aquest curs acadèmic, amb l'entitat que es consideri oportú, considerant
que l'Escola Universitària Politècnica ha de ser el primer amb qui ha de parlar
l'Ajuntament; i també que es plantegi destinar-hi una dotació pressupostària, en cas
que s'arribi a un acord amb alguna entitat, perquè és evident que el cost que suposa
disposa d'un espai per ubicar-hi una sala d'estudi, ha de sortir dels recursos municipals
de l'Ajuntament.
La senyora Argelaguet i Isanta agraeix al regidor senyor Alexis Serra el to amb què
ha fet la seva exposició i diu que comparteix moltes de les coses que ha dit.
Planteja, però, el següent: el tema no ha està mort, i afortunadament, l'Ajuntament el
segueix de prop, a través de la celebració de reunions en les que es discuteix aquest
tema amb les diferents parts implicades.
Manifesta que és cert que l'Escola Universitària Politècnica de Manresa, gràcies al fet
que disposava de personal de vigilància, que estava contractat en horari nocturn, va
poder habilitar una sala per estudiar, que s'anomenava «búnquer», situada en el
primer soterrani, que va tenir un cert èxit i que tenia la fama d'acollir molts nois i noies,
no només de nivell universitari, sinó també pertanyents al Batxillerat.
Explica que, malgrat que aquesta sala feia temps que era oberta i que diferents equips
directius que han passat per aquella escola ho consideraven oportú, perquè oferia un
servei important a la ciutat, com a conseqüència de l'aparició de diversos problemes,
entre ells que les sales eren massa plenes de gent, i també que els estudiants
accedien a zones de l'edifici a les que no estava permès entrar, fins al punt d'utilitzar la
pista poliesportiva, provocant sorolls i, per tant, molèsties als veïns de la zona, l'actual
direcció del centre va decidir tancar la sala.
Comenta que aquesta decisió la va adoptar la Comissió Permanent, que és un òrgan
decisiu del centre, i que els professors de l'Escola la van considerar correcta.
Manifesta que quan es va prendre, l'Ajuntament de Manresa es va posar en contacte
amb la direcció d'aquell centre educatiu i amb els estudiants implicats—puntualitza que
cal tenir en compte que la sala és per als estudiants, i, per tant, ells hi tenen molt a
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dir—i es va comprometre a treballar durant els mesos de juny i de juliol, per trobar una
solució.
Diu que la direcció del centre va considerar que s'havia precipitat amb el tancament i
que potser seria convenient elaborar una normativa d'accés i d'ús de les instal.lacions
del «búnquer», i els estudiants i l'Ajuntament hi van estar d'acord.
Continua explicant que, un cop arribats a aquest acord, a finals de juliol, l'equip directiu
del centre no va presentar aquesta proposició a la Comissió Permanent de l'Escola
Universitària Politècnica, i, per tant, sense aquest tràmit no es pot donar llum blanca a
que els alumnes tornin a accedir al «búnquer».
Diu que potser és per això que el GMCiU té la sensació que aquest tema està mort o
que l'Ajuntament no se'n preocupa.
Manifesta que en l'esmena que ha presentat l'equip de govern es demana poder
disposar de més temps, per intentar reconduir el tema del «búnquer», perquè els
estudiants, amb els que s'ha reunit, demanen aquell espai o un altra sala que estigui
situada en el Campus universitari, cosa que suposaria—com ha dit el regidor senyor
Alexis Serra—implicar a la Fundació Universitària del Bages.
Diu que tot això està sobre la taula i que no s'ha arribat a cap acord encara perquè
l'Ajuntament està pendent que la direcció del centre presenti la proposta que han
elaborat l'equip directiu, l'Ajuntament i els estudiants, a la Comissió Permanent del
centre.
Manifesta que li semblaria exagerat que l'Escola Universitària Politècnica es negués
rotundament a reobrir el «búnquer», perquè, fins ara, l'entesa i la col.laboració en
qualsevol dels projectes que ha fet l'Ajuntament amb la direcció i el rectorat de
l'Escola, han estat molt bones i ha sigut molt fàcil arribar a determinats acords, però,
que si això arriba, es compromet personalment a trobar una solució, perquè els
estudiants de Manresa disposin d'una sala d'estudi en horari nocturn, que és el
problema que hi ha ara.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que la proposició li provoca dubtes, perquè en ella
es fa referència a que són molt necessàries les sales d'estudi en horari nocturn, i
també perquè desconeix quin és el nombre d'estudiants que demanen aquestes sales
en aquest horari—tal com es diu en l'esmena. Es pregunta si les biblioteques de la
Fundació Universitària i la Universitat Politècnica de Catalunya, durant l'horari de matí i
de tarda, tenen els moments extrems d'aquests horaris ocupats al cent per cent, o, si
més no, quina és l'ocupació en aquests espais horaris.
Creu que seria interessant disposar d'aquestes dades, que revelarien fins a quin punt
és necessària aquesta sala d'estudi en horari nocturn, i insisteix en la necessitat de
conèixer el nombre d'alumnes que utilitzen aquest servei, tant si són deu estudiants,
com si en són cent, per saber també si pressupostàriament és assumible.
Concreta que es tracta de saber si la major ocupació es produeix només en períodes
d'exàmens o bé si és la mateixa de gener a gener.
Diu que ni la proposició ni l'esmena aclareixen aquests aspectes, ja que es parla de la
conveniència d'aquest servei, però no es diu de quina manera es podria fer.
Manifesta també que si el GMCiU, que és qui ha presentat la proposició, o l'equip de
govern, que és qui ha presentat l'esmena, disposen d'aquestes dades, seria
interessant que les posessin sobre la taula, a fi de donar llum a aquesta qüestió,
ajudant, així, al GMPPC a prendre una decisió en un sentit o en un altre, i possibilitar
que els ciutadans sàpiguen clarament de què s'està parlant.
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El senyor Serra i Rovira respon al senyor Javaloyes que no disposa d'aquestes
dades de manera concreta, però sap que el «búnquer» té més demanda de la que és
capaç d'absorbir, informació de la qual disposa perquè ha utilitzat personalment aquell
servei i perquè està en contacte amb persones vinculades a l'Escola Universitària
Politècnica.
Convida al senyor Javaloyes a anar al «búnquer» algun dia a estudiar alguna cosa, a fi
que pugui comprovar-ho sobre el terreny.
Creu que el GMCiU podria arribar a un acord amb l'equip de govern per poder donar
suport a l'esmena que s'ha presentat, però demana que no es doni la sensació que la
culpa és de l'Escola Universitària Politècnica.
Diu també que l'equip de govern ha dit que té diverses possibilitats sobre la taula, però
que malgrat això, i tenint en compte que el «búnquer» és l'espai que més mou a la
gent jove, perquè està històricament establert, i que segurament els alumnes no
anirien a un centre cívic a estudiar, insisteix en que no es pot donar la culpa d'aquesta
situació a l'Escola Universitària Politècnica, sinó que és un problema de ciutat i, per
tant, responsabilitat de l'Ajuntament.
Manifesta que el servei que es presta en les sales d'estudi, que fins ara ha anat a
càrrec de l'Escola Universitària Politècnica—fet que se li ha d'agrair—l'ha de donar
l'Ajuntament.
Recorda que al mes de juny o principis de juliol l'Ajuntament va plantejar la creació
d'una comissió, que, si no va errat, no s'ha creat. Ignora si aquesta és la solució més
adequada, però ho ha volgut recordar perquè es va anunciar públicament que es
crearia.
Comenta, al respecte, que l'Ajuntament, sovint, es compromet públicament a formar
comissions, alguna de les quals encara està pendent de crear-se des de fa més d'un
any.
Finalment, amb l'objectiu que hi hagi consens en aquest Ple respecte a aquesta
qüestió, demana que en l'esmena que ha presentat l'equip de govern s'estableixi un
termini concret, que podria coincidir amb el període d'exàmens dels estudiants: gener
o febrer del 2005.
Diu que d'aquesta manera s'aprovaria l'esmena de l'equip de govern i, alhora, es
corroboraria l'esperit de la proposició del GMCiU, relatiu a trobar un servei nocturn de
sales d'estudi, i per tant, s'aconseguiria que tots estiguessin satisfets de l'acord que
s'ha adoptat, amb el compromís que es podrà disposar de sales d'estudi durant aquest
mateix curs acadèmic, sigui en l'Escola Universitària Politècnica o en qualsevol altre
espai de la ciutat de Manresa.
La senyora Argelaguet i Isanta respon al senyor Javaloyes, sobre la necessitat que
les sales d'estudi funcionin en horari nocturn, que, en aquest moment, ho estan
demanant reiteradament cent o dos-cents estudiants, aproximadament.
Informa també que el grau d'ocupació de la sala d'estudi no és durant tot l'any, sinó
que en el cas de l'Escola Universitària Politècnica està oberta tot l'any, perquè es
disposava d'un servei de vigilància de l'edifici, i, un cop oberta la sala, es va crear la
necessitat que estigués en funcionament.
Diu que alguns professors d'aquell centre es pregunten—com també ho fa el senyor
Javaloyes—perquè els estudiants necessiten que la sala funcioni en horari nocturn,
tenint en compte que està oberta des de les set del matí fins a les deu del vespre.
Comenta que és aquesta argumentació la que crea una certa dissensió per arribar a
un acord amb aquella universitat.
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Diu, per tant, que les biblioteques universitàries no estan plenes tot el dia, sinó que ho
estan més en els dies d'exàmens; i que la causa de la polèmica que va aparèixer al
mes de juny va ser que la sala era massa plena, perquè als estudiants de la
universitat, que preparaven els seus exàmens, es van sumar els que es preparaven
per a la prova d'accés a la universitat, que també ocupaven aquell espai.
Explica que quan es produeix molta demanda d'aquest servei, el «búnquer» té
l'avantatge que es poden habilitar dues aules addicionals, que estan situades al costat
i que són conegudes com les aules del soterrani, per encabir tots els estudiants, que
és el que feia el director de l'escola en aquests moments.
Comenta, doncs, que hi ha una sala amb taules i cadires; dues aules, que es poden
habilitar per donar aquest servei; uns lavabos molts propers i màquines de cafè i de
begudes refrescants, cosa que converteix aquell espai en un lloc ideal per estudiar
durant tota la nit.
Aclareix que en cap moment ha pretès culpar l'Escola Universitària Politècnica
d'aquesta situació, ja que aquell centre és sobirà per decidir el que li convingui, sinó
que tan sols intentava arribar a una solució, tenint en compte que els estudiants
demanen que funcioni el «búnquer».
Diu que, per això, demana a la politècnica que reconsideri la seva decisió, per a la qual
cosa, s'ha d'esperar que la Comissió Permanent ho aprovi, sense poder-se acollir al
que diu el director, ja que, si ho fes, ara podria dir que el director i l'equip directiu
veuen bé que s'obri aquesta sala. Insisteix, doncs, en que s'ha d'esperar que es
reuneixi la comissió i que decideixi tirar-ho endavant.
Repeteix que no culpa l'Escola Universitària Politècnica d'aquesta situació, sinó que
creu que ha demostrat una voluntat molt ferma d'ajudar a l'Ajuntament.
Diu també que se li ha demanat reiterades vegades a la direcció de l'Escola que doni
un pressupost del que suposaria aquest servei, sense que fins ara l'hagi facilitat, per
tant, ja se li ha fet aquesta oferta, en el sentit de preguntar-li què representa obrir el
«búnquer», quin desgast té, i quina repercussió econòmica tindria.
Manifesta que, com que de moment l'Ajuntament no té resposta a aquests aspectes,
no pot decidir si cal destinar una partida pressupostària aquest servei.
Per acabar, respon que sí es va crear la comissió a la qual ha fet referència el regidor
senyor Alexis Serra, que estava formada per un noi de l'Escola Universitària
Politècnica, que es diu Òscar; un estudiant de la Fundació Universitària del Bages, el
nom del qual recorda; el director de l'Escola Universitària Politècnica i ella mateixa; i
diu que es van reunir bastants vegades, i lamenta no haver-ne informat.
Finalment, accepta que s'inclogui l'esmena oral proposada pel regidor senyor Alexis
Serra, respecte a concretar un termini per arribar a un acord amb l'Escola Universitària
Politècnica, que concreta en el 15 de gener del 2005.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que, si no ho ha entès malament, dos-cents
alumnes utilitzen les sales d'estudi en períodes d'exàmens, i, per tant, es pregunta
perquè en l'esmena es diu: «... en el sentit que es consideri més oportú...» referint-se
als acords als quals arribaran l'Ajuntament de Manresa i l'Escola Universitària
Politècnica, sense concretar un termini.
Entén que l'Escola Universitària Politècnica té autonomia per actuar com li convingui,
com la té la Fundació Universitària del Bages o qualsevol altre centre de Manresa;
també entén que a ell, personalment, li convindria molt anar a estudiar i fer-ho al
«búnquer», de nit, però ha de confessar sincerament que a les nits li agrada fer altres
coses.
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Creu que si les biblioteques d'aquests centres són obertes fins a les deu de la nit,
l'horari ja és prou extens per poder estudiar.
Reconeix que alguns col.lectius tenen més dificultats per adaptar-se a l'horari diürn,
com és ara el dels estudiants que es preparen per a la prova d'accés a la universitat,
que potser treballen, i per als quals es podria estudiar un horari d'acord amb la
planificació dels exàmens. No està d'acord, però, amb la justificació que els alumnes
se senten més de gust en horari nocturn, perquè, malgrat que això li sembla molt bé,
creu que durant el dia disposen d'un horari prou ampli per poder estudiar.
Manifesta que, tenint en compte aquesta raó i el fet que no es delimita clarament el
termini, en el sentit de si és de l'1 de gener a l'1 de gener, o bé només durant els
quinze o trenta dies previs a la celebració dels exàmens, al GMPPC no li satisfà
l'esmena ni tampoc la proposició que s'han presentat; per tant, votarà negativament a
les dues.
L'alcalde concreta l'esmena oral que s'ha proposat, relativa al termini, en el sentit
d'establir el 15 de gener del 2005 com a data límit per arribar als acords amb l'Escola
Universitària Politècnica.
A continuació, se sotmet a votació l'esmena de substitució presentada pel GMS,
GMERC i GMICV-EA, amb l'esmena oral incorporada, la qual s'aprova per 23 vots
afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA, 4 GMERC i 8 GMCiU) i 2 vots negatius (GMPPC).
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut següent:
1.

Manifestar la màxima predisposició de l’Ajuntament de Manresa d’arribar a
acords de col·laboració, en el sentit que es consideri més oportú, amb l’Escola
Universitària Politècnica de Manresa, per tal que es torni a habilitar la sala
d’estudis anomenada “búnquer” en horari nocturn per als/les estudiants de la
nostra ciutat, amb la mateixa voluntat d’entesa que aquest consistori ha mostrat
i continuarà mostrant en la seva relació amb la Universitat Politècnica de
Catalunya, quan es tracta de qüestions d’interès per ambdues parts i per a la
ciutat en general.

2.

L'Ajuntament arribarà a aquests acords, com a màxim, el 15 de gener del 2005.

Com a conseqüència del resultat de la votació, la proposició decau.
8.4

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA PER RECLAM AR A LES INSTITUCIONS DE L'ESTAT EL
RESPECTE A LA MEMÒRIA HISTÒRICA DEL NOST RE PAÍS.

El secretari dóna compte de la proposició, del 14 d'octubre del 2004, que, transcrita,
diu el següent:
"Atès que el dia 15 d'octubre es va commemorar el 64è aniversari de la mort del
president de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys i Jové, capturat per la
Gestapo—policia política de l'Alemanya nazi—i afusellat per l'exèrcit espanyol al
castell de Montjuïc.
Atès que tres dies abans, el 12 d'octubre, l'actual president de la Generalitat de
Catalunya va assistir, com a màxim representant del poble de Catalunya, a la desfilada
militar de Madrid, en el transcurs de la qual es va homenatjar un membre de la División
Azul, cos militar de voluntaris espanyols integrat a la Wehrmacht, l'exèrcit de
l'Alemanya nazi.

279

Atès que manresans tan il.lustres com Jacint Carrió o Joaquim Amat-Piniella, i tants
d'altres ciutadans anònims van ser víctimes de la barbàrie nazi i franquista.
Atès que una societat no només és plenament democràtica per la qualitat dels seus
serveis, per les polítiques d'igualtat o els instruments de participació, sinó per la
qualitat de la seva memòria històrica.
Per tot això, des del GMERC proposem al Ple municipal l'adopció dels següents
ACORDS
1.

Reclamar al govern de l'Estat espanyol que demani perdó als familiars del
president de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys i a tot el poble català pel
seu assassinat.

2.

Reclamar al govern de l'Estat espanyol que impulsi al Congrés dels Diputats
l'elaboració d'una llei que exclogui de la legalitat totes les institucions i entitats que
defensin i promoguin les dictadures nazi i franquista.

3.

Manifestar a la Presidència del govern de l'Estat el rebuig a la singular concepció
de la desfilada del 12 d'octubre d'enguany, promoguda pel ministre José Bono.

4.

Manifestar a la Presidència de la Generalitat de Catalunya el rebuig per
l'assistència de l'actual president, M. Hble. Pascual Maragall, a un acte en què es
va homenatjar un integrant de l'exèrcit nazi."

El senyor Fontdevila i Subirana comença la seva exposició dient que el GMERC ha
presentat aquesta proposició per reclamar el respecte a la memòria històrica del nostre
país i probablement per la coincidència de dues dates.
Diu que en un primer moment, pretenia refermar, commemorant el 15 d'octubre—quan
feia 64 anys que s'havia afusellat el president Lluís Companys—i insistir en la idea de
reclamar al govern de l'Estat que demani perdó als familiars d'aquell president de la
Generalitat de Catalunya i a tot el poble català pel seu assassinat, en certa manera,
segons el lema que va servir, fa molts anys, per fer una pel.lícula: "Companys, procés
a Catalunya".
Manifesta que, com que això va coincidir amb la desfilada que es va celebrar a Madrid
el dotze d'octubre, al GMERC li va sembla que, malgrat la distància aparent que hi
pogués haver, en el fons, hi havia força coses que caminaven plegades: en la
desfilada es va homenatjar, com de passada, i en nom d'una mala entesa
reconciliació, un membre de la División Azul, que és un cos de militars espanyols, que
es va integrar en l'exèrcit nazi alemany, a la Wehrmach, i que, finalment, com a cos de
voluntaris espanyols, també va ser condemnat pel tribunal internacional de
Nuremberg.
Explica que, davant d'aquest fet, el GMERC va considerar que podia plantejar aquesta
proposta, sobretot perquè amb ella es vol deixar en el seu lloc—que és molt
honorable—gent que no és llunyana ni desconeguda per a aquesta ciutat, sinó
manresans que li són molt propers, alguns dels quals estan representats en aquest
Saló de Sessions, com són ara el senyor Amat i Piniella i el senyor Jacint Carrió, que
va acompanyar el Consistori durant molts anys, i que necessiten aquest posicionament
clar de l'Ajuntament.

280

Ho argumenta dient que una societat no només és democràtica pels serveis que és
capaç de donar o per la transparència en la gestió, que es capaç d'aplicar, sinó també
perquè considera que té una memòria històrica de qualitat.
Explica que la proposició consta de quatre punts contundents, sobretot el quart, que ho
és especialment, en el qual es manifesta el rebuig o el desacord a l'assistència de
l'actual president de la Generalitat de Catalunya a un acte en què s'homenatjava un
integrant de l'exèrcit nazi.
Diu que el que més va disgustar al GMERC va ser aquesta desfilada, per tot el que va
representar, per les declaracions am b què ho va saber acabar d'adobar el ministre
senyor José Bono—ple d'animadversió a la pluralitat nacional de la Península—en les
quals va arribar a parlar de la seva dèria cap als "antiespanyols"—que suposa que
deuen ser ells—, i de la necessitat que hi hagi una bandera i una nació úniques.
Manifesta que, com que la conclusió del seu grup municipal és que li sobren
desfilades, aquests ritmes tan marcials i, fins i tot, la cabra uniformada que presideix la
commemoració—la presència de la qual no va entendre al principi, malgrat que
després ho ha entès—, va considerar que el president de Catalunya no hauria hagut
de ser present en aquell acte.
Aclareix que el GMERC no fa aquest plantejament amb la intenció de fer la broma fàcil
que suposaria, des del punt de vista de molts ciutadans, de preguntar perquè el
president de Catalunya ha de commemorar uns fets del país veí, sinó que ho diu
cenyint-se estrictament a l'esperit de la desfilada.
Acaba la seva intervenció aportant un ingredient, que l'ha fet reflexionar força i que li
va sorgir fa uns dies rellegint el diari, en el sentit que el GMERC presenta aquesta
proposició al Ple l'any 2004, de la mateixa manera que ho hauria fet fa un any si el
president de la Generalitat de Catalunya d'aquell moment hagués tingut el valor de
participar en una desfilada en els termes que s'ha fet aquest any.
Diu, per tant, que en aquest any 2004, amb la dosi d'autocrítica que els membres
presents considerin necessària, el GMERC l'ha presentat amb aquests quatre punts,
per als quals els demana el vot afirmatiu.
El senyor Javaloyes i Vilalta creu que s'hauria de ser una mica més curós en
presentar aquest tipus de proposicions al Ple, perquè no es pot barrejar la figura del
senyor Lluís Companys amb les dictadures nazi i franquista—fa notar que el GMERC
només rebutja aquestes dues dictadures, cosa que li fa suposar que està d'acord amb
la resta—, i reprovar la figura del president senyor Pascual Maragall, per la seva
assistència a la desfilada—sobre la qual el senyor Fontdevila ha dit que també hi havia
una cabra, però que en realitat no ho era, sinó que era un marrà.
Diu que al GMPPC no li satisfà que es barregin tots aquests conceptes en un mateix
acord, però suposa que el GMERC deu saber quins motius té per haver presentat
aquesta proposició.
Comenta que mentre escoltava el senyor Fontdevila, ha tingut la sensació que el que
exposava no s'assemblava gaire al que hi ha redactat en la proposició, malgrat que el
fons sigui el mateix.
Sense entrar en la discussió de la interpretació que pugui haver fet ell de les paraules
del portaveu del GMERC, demana al president que es votin individualment els punts
de la proposició.
La senyora Sensat i Borràs comença la seva intervenció felicitant els companys del
GMERC pel nomenament del manresà senyor Josep Huguet, com a nou Conseller de
la Generalitat de Catalunya.
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A continuació, manifesta que, com ja ha passat en altres ocasions, el GMICV-EA està
d'acord amb una bona part de l'esperit d'aquesta proposició. Diu, però que no ha tingut
la possibilitat de treballar-la conjuntament—fet que, malgrat ser una opció legítima del
grup proponent—li fa pensar que de vegades potser es pensa més en la oportunitat de
guanyar un titular de premsa o un espai en la ràdio que en la intenció real d'aconseguir
que les idees que es defensen tinguin incidència.
Ho diu perquè ara tenen la sort de governar a la Generalitat de Catalunya i, per tant,
creu que al llarg del camí cap a la consecució dels objectius que pretenen aconseguir
poden anar donant passos en els que poden trobar coincidències.
Té la percepció, però, que Esquerra Republicana de Catalunya, ara per ara, no va en
aquesta línia.
Diu que el GMICV-EA ja ha manifestat en altres ocasions que li sembla un aberració
que la diada d'Espanya i, per tant, de l'Estat espanyol, sigui el dia de la celebració d'un
genocidi, tenint en compte, a més, que es fa amb una desfilada militar, que rebutja
com a organització pacifista, independentment de qui la formi.
Opina, en la mateixa línia, que la presència en la desfilada d'un membre de la División
Azul no només és un fet lamentable, sinó també un insult a la democràcia i al sentit
comú, i un nul respecte a totes les víctimes de la Guerra Civil.
Considera que en la mesura que els partits estan governant, han de creure que poden
transformar la realitat, cosa que, per al GMICV-EA, passaria primerament per dur a
terme una lluita decidida per aconseguir que la festa de l'Estat espanyol, que és
plurinacional, se celebri en una data que no s'emmarqui en els fets d'una aberració
humana.
Cita les paraules Eduardo Galeano—que és un autor que coneix molt bé aquest
tema—, extretes del seu llibre Las venas abiertas de América Latina: «La división
internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros
en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz:
se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del
Renacimiento—puntualitza que també es refereix a nosaltres—se abalanzaron a
través del mar y le hundieron los dientes en la garganta.»
Diu que, amb aquest esperit, el GMICV-EA lamenta molt que, a partir de l'any 1997,
gràcies a pressió de la monarquia, la celebració de la festa de l'Estat espanyol s'hagi
passat a fer en la malaurada data del 12 d'octubre; i creu que el govern de la
Generalitat de Catalunya ha de treballar per modificar aquesta data.
Manifesta que si es voten individualment els punts de la proposició, el GMICV-EA no
pot votar afirmativament el quart, no perquè no sigui important, ans al contrari, perquè
considera que ho és molt i perquè governa.
Emprant una expressió que està segura que no existeix i sense pretendre ser
irrespectuosa, manifesta que el GMICV-EA no té ganes d'aplicar la política del «lalali,
mira què faig allà i què voto aquí».
Diu que els qui governen a la Generalitat de Catalunya tenen la capacitat d'aconseguir
que el dilluns al matí, en l'Executiu, el conseller en cap o els responsables de les
diferents polítiques presentin una moció de rebuig, a partir de la qual les
organitzacions polítiques de la Generalitat de Catalunya defineixin quin ha de ser el
posicionament.
Comenta que Iniciativa per Catalunya, Verds, Esquerra Alternativa, ja ho va fer dient
que, si governés o si tingués la presidència de la Generalitat de Catalunya, no
assistiria a la desfilada.
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Creu que, partint d'aquest posicionament, es poden sumar esforços o que Esquerra
Republicana de Catalunya presenti aquest rebuig en el Parlament de Catalunya, i que
els municipis hi donin el seu suport.
Opina que en temes d'aquesta transcendència i que fan referència a símbols, s'ha
d'evitar tenir postures diferents segons el lloc on es debatin.
Creu que aquesta no és una manera raonable de treballar, ja que no és rigorosa, i
considera que el president de la Generalitat de Catalunya ho és de tothom: dels qui
l'han votat—que van ser un bon nombre—, dels qui no ho van fer—que, sumats,
encara en van ser més—, i dels qui no van votar, dins dels quals hi ha els qui no van
voler fer-ho i els qui no poden, que encara són un nombre més gran.
Diu que no es pot tractar tan alegrement una qüestió de la magnitud i transcendència
d'aquest, perquè es manifesta un rebuig que segur que respon a una part de la
ciutadania, però, alhora, no es dóna la possibilitat de triar les opcions que han de servir
per transformar la realitat amb la qual no s'està d'acord.
Es dirigeix als membres del GMERC per dir-los que poden fer moltes coses i, algunes
d'elles conjuntament.
En aquest sentit, diu que l'11 de novembre visita Manresa el príncep d'Astúries, que és
el futur rei d'Espanya, si les coses no canvien, malgrat que aquest no sigui el desig del
GMICV-EA, com suposa que tampoc ho és del GMERC.
Proposa que el Consistori li entregui una carta, en la qual expressi el seu rebuig a
aquestes coses i a moltes d'altres, i el seu posicionament, respecte al fet que la festa
de l'Estat espanyol se celebri en una data de les característiques que s'han exposat
anteriorment.
Acaba dient que, a més d'aquesta acció, segurament n'hi ha moltes d'altres que es
poden fer. Anuncia que el GMICV-EA votarà afirmativament els tres primers punts de
la proposició, reitera la seva coincidència amb l'esperit majoritari de la proposició que
ha presentat el GMERC, i manifesta, respecte el qual punt de l'acord, que el seu grup
municipal dissenteix de la política d'explicitar fets i il·lusions que, després, no es
tradueixen en accions per modificar el que no agrada.
Diu que per al GMICV-EA, aquesta modificació de la realitat és un pilar de la política.
El senyor Serra i Rovira diu, en sentit irònic, que, després d'aquest «bon rotllo del
tripartit a la manresana» el GMCiU comparteix el fons de la proposició i puntualitza que
el president, senyor Lluís Companys no va ser capturat per la GESTAPO, sinó algun
altre tipus de policia de l'Alemanya nazi.
Manifesta que el GMCiU està d'acord en reclamar al govern espanyol que demani
perdó als familiars del qui va ser president de la Generalitat de Catalunya i al poble
català, per l'assassinat del senyor Lluís Companys.
Diu també que està en desacord amb la presència del president de la Generalitat de
Catalunya en la desfilada militar de la festa nacional d'Espanya, independentment de
si hi participen elements poc democràtics, com és ara el membre de la División Azul,
que va formar part de les tropes nazis.
Comenta la curiositat que aquestes tropes, exemplificades en una policia, van entregar
el president del poble de Catalunya—del qual alguns se n'han volgut apropiar
darrerament, d'una manera impròpia, en la seva opinió—i que ara el ministre de
Defensa ha tingut la idea de fer participar en la desfilada una persona de cada un dels
bàndols, amb la intenció que facin les paus.
Creu que aquestes coses no es poden fer d'aquesta manera.
Manifesta que, tot i que el GMCiU corrobora cada un dels punts de la proposició del
GMERC i, per tant, hi està d'acord respecte al fons, troba curiós el debat que es va
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produir, respecte a aquesta qüestió entre el 12 i el 15 d'octubre, sobretot en relació
amb el que passa dins dels tripartit davant de situacions com la que es debat avui.
Diu que les declaracions que ha fet el conseller en cap de la Generalitat de Catalunya,
senyor Bargalló—que és d'Esquerra Republicana—en el sentit que el gest del
president de la Generalitat de Catalunya no el representa, el van deixar personalment
confós, perquè veu que el conseller en cap no representa al president, en alguns
moments, i aquest no representa al conseller en cap, del mateix govern.
Afegeix, a més, tal com ha dit la regidora senyora Sensat, que el president no només
representa al tripatit, sinó també a ell.
En aquest sentit, diu que el president senyor Pascual Maragall va assistir a la marxa
militar per veure com desfilava un senyor vellet, que va col.laborar amb els nazis, i que
en aquest gest, el president el representa a ell i a més de sis milions de catalans i
catalanes.
Felicita el senyor Josep Huguet pel seu nou càrrec de Conseller de Comerç i planteja
la incoherència que suposa el fet que el conseller hagi estat investit per la mateixa
persona que va assistir a la desfilada militar, fet que avui es reprova amb la proposició
presentada pel GMERC.
Opina que s'hauria de fer una reflexió respecte a aquest tipus d'incoherències, malgrat
s'hagin produït en altres ocasions.
Per acabar i en el mateix sentit en que s'ha expressat la regidora senyora Sensat, diu
que, tenint en compte que el GMCiU està d'acord amb els quatre punts de la
proposició i, vista la postura del GMERC, li agradaria que s'hi afegís un cinquè punt, a
fi que el mateix grup proponent elevés aquest acord al Parlament de Catalunya,
perquè és el lloc més sobirà del nostre país.
El senyor Irujo i Fatuarte diu que el GMS està sorprès pel simplisme, el
reduccionisme i el maniqueisme amb què és tractat, en aquesta ocasió, el president de
la Generalitat de Catalunya.
Manifesta que, a aquestes alçades de la història recent democràtica del nostre país,
dubtar de la qualitat democràtica i de l'ètica política del president senyor Pascual
Maragall, fent un trist exemple de confusió, sobre un acte en què es va homenatjar un
integrant de l'exèrcit nazi, és senzillament desproporcionat i abusiu, quan a la figura
del president de la Generalitat de Catalunya.
Explica, al respecte, que el president no va assistir a aquell acte de celebració pels
motius que s'han exposat en aquesta sessió per reprovar-lo, i puntualitza que el
senyor Maragall va demostrar el seu desacord respecte a la invitació de l'integrant de
la División Azul .
Diu que segurament els membres presents hauran sentit al president de la Generalitat
de Catalunya exposar les seves teories sobre quina ha de ser la relació entre la
Generalitat de Catalunya i el govern espanyol.
Explica que el senyor Maragall diu sovint que no és partidari de tenir una actitud
desafiant o arrogant en relació amb el govern espanyol, sinó, més aviat, una actitud,
encaminada a defensar de la millor manera els interessos de Catalunya.
Demana, per tant, que els defensors d'aquesta proposició no intentin confondre la
presència del president de la Generalitat de Catalunya en aquell acte amb un acte en
què es va homenatjar un integrant de l'exèrcit nazi, perquè el GMS també demana la
votació individualitzada de cada punt de la proposició i votarà afirmativament el punt
tercer, entre d'altres, en el qual es manifesta el rebuig a la singular concepció, entesa
en el sentit que ja s'ha esmentat anteriorment.
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Ho explica dient que el GMS no entén perquè es va convidar—aclareix, però, que no
se'l va homenatjar—una persona que va lluitar al costat de l'exèrcit nazi, i, per tant,
que va estar integrat dins del que es podria entendre com un totalitarisme o feixisme.
Quant a la memòria històrica, diu que en aquesta ocasió, no només ha estat ben
resguardada per l'acte que va presidir el president Pascual Maragall, juntament amb la
vicepresidenta primera del govern espanyol, sinó que aquesta vicepresidenta—que ha
estat designada com a representant oficial, cosa que es fa per primera vegada—, va
anunciar que el govern espanyol emprendrà accions encaminades a restituir la
memòria històrica, no només del president senyor Lluís Companys, sinó també de
totes les persones que van ser afectades, directament o indirectament, pels efectes de
la dictadura militar que va encapçalar el general Franco.
Creu, en conseqüència, que ha quedat fora de dubte que la voluntat de l'actual govern
espanyol és restituir la memòria històrica d'aquestes persones i iniciar accions
polítiques i judicials, que realment facin efectiva la recuperació d'aquesta memòria
històrica.
Insisteix, per tant, en la idea que és clarament abusiu i desproporcionat que s'intenti
forçar fins a l'extrem la desqualificació de l'actitud del president senyor Pascual
Maragall d'assistir a l'acte esmentat.
Diu que el GMS està d'acord amb la idea que a l'Estat espanyol sobren desfilades, i
està absolutament en contra del format d'aquesta Espanya caduca i obsoleta, que el
president senyor Pascual Maragall, per activa i per passiva, en les seves declaracions i
en els seus enunciats sobre quina és la seva teoria o doctrina sobre el que hauria de
ser la transformació de l'Espanya plural, ha manifestat repetidament.
Reitera, doncs, que sobren desfilades, però diu que segurament també sobra un excés
de debat simbòlic a Catalunya, en relació amb determinades qüestions; i que, per això,
el GMS no pot admetre que s'intenti implicar al president de la Generalitat de
Catalunya—que, al cap i a la fi, és el màxim representant del nostre país —, en un acte
en què es va homenatjar un integrant de l'exèrcit nazi, tal com es diu en la proposició,
perquè, ni la voluntat ni segurament la intenció del senyor Pascual Maragall en assistir
a aquell acte era aquesta.
Manifesta que és una obvietat dir que el GMS no té cap inconvenient en afegir-se a la
part expositiva de la proposició, ja que considera que qualsevol persona demòcrata
abominarà dels actes que s'hi descriuen.
Així mateix, anuncia que el seu grup municipal votarà afirmativament els tres primers
punts de la part resolutòria, d'entre els quals, el tercer de manera especial, perquè
considera que el ministre senyor José Bono ha estat absolutament desafortunat i
desencertat en concebre un acte en el que desfilés la persona a la que s'ha fet
referència abans.
Continua dient que també està d'acord amb la intenció que es promogui l'elaboració de
lleis i altra normativa, que excloguin totes les institucions i entitats que defensin i
promoguin les dictadures nazi i franquista; i que, fins i tot, creu que haurien de ser més
ambiciosos, i afegir "que promoguin qualsevol tipus de dictadura o d'accions violentes
que impliquin la imposició de qualsevol idea política, mitjançant la violència".
I, finalment, manifesta que el GMS també està d'acord amb la idea que el govern
espanyol ha de demanar perdó, o almenys, restituir la memòria històrica tant del
president senyor Lluís companys, com de totes les persones afectades.
Explica, respecte a aquesta restitució, que l'avi patern de l'actual president del govern
espanyol també va morir afusellat, en les mateixes circumstàncies o molt semblants a
les de la barbàrie franquista.
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El senyor Fontdevila i Subirana lamenta que potser no s'hagi entès el sentit de la
proposició, i manifesta que, des del punt de vista històric i sense poder donar detalls
en aquest moment sobre si va ser exactament la policia política o la GESTAPO les qui
van detenir el president senyor Lluís Companys a París, vol aclarir al senyor Javaloyes
que la causa per la qual en la proposició es fa referència a les dictadures nazi i
franquista és que les dues tenien en comú la detenció d'aquell president i la
persecució del poble català.
Manifesta també que, malgrat que en la proposició no se'n faci esment, el GMERC
acostuma a estar en contra de tots els totalitarismes i les dictadures.
Diu que la desfilada militar crida molt l'atenció al seu grup municipal, però vol deixar
clar que aquest fet no provoca que miri el seu president amb uns ulls diferents, ni
tampoc el fa dubtar del seu tarannà democràtic, sinó que només s'ha manifestat en
contra de la seva presència en la desfilada militar, reprovant-la i rebutjant-la.
Considera que el fet d'assistir-hi o no, no ha de ser fruit de l'arrogància, sinó de la
llibertat, entenent que el debat dels símbols a Catalunya continua essent important per
a Esquerra Republicana de Catalunya—aspecte respecte el qual dóna la raó al
regidor senyor Irujo.
Manifesta també que, per al GMERC, la desfilada que tan li va desagradar contenia
diversos aspectes molt negatius, de caire masclista, profundament bel·licista—i diu
que fa un any hauria estat molt més difícil acceptar-la—, espanyolista i racista, tenint
en compte el detall del marrà al davant. Explica, al respecte, que el marrà, de fet, no té
altra simbologia que la del moro captiu—entesa en termes de la legió.
Diu que és per això que el GMERC ha insistit en proposar que se'n faci una reflexió, ja
que, malgrat que és conscient que aquest tema es podria discutir els dilluns en el
consell executiu, està convençut que els debats com aquest, que no es produeixen
només en les pàgines dels diaris, sinó també en el territori, serviran, com han servit en
altres dècades, per conduir el president del nostre país a rumiar una mica més a quin
tipus d'actes assisteix.
Aclareix també al GMICV-EA que Esquerra Republicana de Catalunya no diu una cosa
diferent en cada lloc, sinó que acostuma a manifestar-se en el mateix sentit a tot arreu,
i li sap greu que es faci una mena d'anàlisi respecte a les seves intencions, com s'ha
fet quan s'ha afirmat que amb aquest tema pretén aconseguir un titular de premsa, ja
que només actua amb la voluntat d'explicar-se, de convèncer i de guanyar noves
adhesions al seu projecte polític, al seu discurs i als seus valors.
Diu a la regidora senyora Sensat que el fet que Esquerra Republicana de Catalunya
formi part del govern de la Generalitat de Catalunya no el fa menys crític ni menys
autocrític.
Afirma, així mateix, que, més enllà de l'opinió del senyor Serra, en el sentit que hi ha
alguna cosa que no ha acabat de quadrar amb el conseller senyor Bargalló, Esquerra
Republicana de Catalunya, com a partit, té el mateix posicionament arreu.
Per acabar, manifesta la seva sorpresa a la regidora senyora Sensat, perquè, tenint en
compte les actituds pacifistes que ha tingut sempre, avui s'abstindrà de determinades
coses.
Li recomana també que si necessita la visita del príncep a Manresa per parlar-li de
pacifisme i de les desfilades de Madrid, que ho faci, que s'hi entretingui i que si ho
volen, la convidin a sopar. Opina, però, que aquest no és camí adequat i que és molt
més pedagògic, formal i reflexiu que en espais polítics com és el Ple de la Corporació
els seus membres puguin parlar de temes com el que s'està tractant, malgrat que
existeixin diferències d'opinió, i a pesar del fet que en el moment de la votació, dotze o
tretze vots puguin fer que es puguin aprovar tres o quatre d'aquests acords. Creu que
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amb la part que s'aprovarà s'aconseguirà un bon tros i està convençut que en aquest
municipi aquest fet servirà d'alguna cosa.
Finalment, diu que accepta la incorporació de l'esmena que s'ha proposat de viva veu,
en el sentit d'incorporar un darrer punt a la proposició consistent en comunicar aquest
acord al Parlament de Catalunya; i demana el vot afirmatiu dels membres presents a la
proposició.
La senyora Sensat i Borràs diu que quan ha manifestat el seu desacord amb el punt
quart de la proposició, no ha dit que Esquerra Republicana de Catalunya digui coses
diferents en un lloc i en l'altre, sinó que fa unes coses en un lloc i en diu d'altres en un
altre; cosa que és bastant diferent.
Diu que, al marge de l'autonomia de cada partit polític del govern de la Generalitat de
Catalunya i de les diferències d'opinió que existeixen entre ells—que són
circumstàncies que no la preocupen i que creu que enriqueixen la tasca del govern—,
Esquerra Republicana de Catalunya, que és la segona força política del govern tripartit
té una capacitat d'incidir en els gestos que fa o que deixa de fer el president de la
Generalitat de Catalunya diferent de la que tenia fa un any, o l'hauria de tenir.
Creu que hi ha una gran distància entre el que ha dit Esquerra Republicana de
Catalunya, dins del govern de la Generalitat de Catalunya, sobre tot el que ha fet
aquell govern des del 12 d'octubre fins avui; i el que el mateix partit diu a Manresa.
Diu que, malgrat que és cert que aquesta eina és un instrument pedagògic, també ho
és que a Manresa existeixen espais de debat, com és ara el Consell municipal de
Cultura, entre d'altres, on es poden tractar aquests temes més extensament, a una
hora més adequada i de manera més aprofundida.
El senyor Serra i Rovira manifesta la seva satisfacció per la incorporació d'un nou
punt en la proposició, referent a comunicar els acords al Parlament de Catalunya.
Diu també al regidor senyor Irujo que la posició del GMCiU hauria estat contrària a
l'assistència del president de la Generalitat de Catalunya a la desfilada militar, perquè,
tant si es fa amb cabra o sense ella, amb marrà o sense ell, o amb División Azul o
sense, no li agrada, i creu que té tot el dret a poder-ho manifestar.
Comenta que, pel que sembla, la justificació de l'assistència del president senyor
Pascual Maragall a aquell acte era que volia contribuir a la normalitat nacional, i diu
que això és el que més preocupa al GMCiU, com a partit nacionalista, perquè
considera que aquest fet suposa tornar a l'Espanya pretesament plural, però del «café
para todos».
Ho explica exposant l'exemple següent: si se submergeix una granota en un recipient
ple d'aigua bullint, s'escaparà immediatament, abans de cremar-se. En canvi, si es fa
el mateix en un recipient d'aigua freda que s'escalfa lentament, la granota no tindrà la
sensació d'estar-se cremant, fins que finalment morirà. Diu que aquest era el
plantejament del Partit Popular, quan ocupava el govern de l'Estat, i que la
preocupació del GMCiU és que amb la política del Partit dels Socialistes en temes
d'autogovern i de diferenciació de les nacions que composen l'Estat, a Catalunya li
acabi passant el mateix que a la granota, que acaba morint, malgrat que l'aigua es
vagi escalfant de mica en mica i no de cop.
Diu, quant a les declaracions del president senyor Pascual Maragall, en el sentit que
assistia a aquell acte per una certa normalitat nacional, que, en opinió del GMCiU,
aquest fet no és de normalitat nacional.
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El senyor Irujo i Fatuarte replica al senyor Serra que expressa les seves opinions des
d'una lògica nacionalista, i, per tant, parteix de premisses diferents de les del GMS,
que actua sota una lògica federalista.
S'incorpora un cinquè punt a la proposició, en el sentit de comunicar aquests acords al
Parlament de Catalunya.
A continuació, es voten per separat cada un dels punts de la part resolutòria, amb el
resultat següent:
1r punt: s'aprova per 22 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA, 4 GMERC i 7 GMCiU),
2 vots negatius (GMPPC) i 1 abstenció corresponent al senyor Becerra i Finestras, per
absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article
100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre.
2n punt: s'aprova per 22 vots afirmatius (9 GMS, 2 GMICV-EA, 4 GMERC i 7 GMCiU),
2 vots negatius (GMPPC) i 1 abstenció corresponent al senyor Becerra i Finestras, per
absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que disposa l’article
100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre.
3r punt: s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents, amb l’abstenció del
senyor Becerra i Finestras, per absència de la Sala en el moment de la votació,
d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre.
4t punt: s'aprova per 13 vots afirmatius (4 GMERC, 7 GMCiU i 2 GMPPC), 11 vots
negatius (9 GMS i 2 GMICV-EA) i 1 abstenció corresponent al senyor Becerra i
Finestras, per absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord amb el que
disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre.
5è punt: s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents, amb l’abstenció del
senyor Becerra i Finestras, per absència de la Sala en el moment de la votació,
d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre.
Com a conseqüència del resultat de la votació, la proposició esdevé acord plenari amb
el contingut següent:
1.

Reclamar al govern de l'Estat espanyol que demani perdó als familiars del
president de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys i a tot el poble català pel
seu assassinat.

2.

Reclamar al govern de l'Estat espanyol que impulsi al Congrés dels Diputats
l'elaboració d'una llei que exclogui de la legalitat totes les institucions i entitats que
defensin i promoguin les dictadures nazi i franquista.

3.

Manifestar a la Presidència del govern de l'Estat el rebuig a la singular concepció
de la desfilada del 12 d'octubre d'enguany, promoguda pel ministre José Bono.

4.

Manifestar a la Presidència de la Generalitat de Catalunya el rebuig per
l'assistència de l'actual president, M. Hble. Pascual Maragall, a un acte en què es
va homenatjar un integrant de l'exèrcit nazi.

5.

Comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya.
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8.5

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA PER MANIFESTAR EL SEU DESACORD AMB L'ACTUAL
PROJECTE DE CONSTITUCIÓ EUROPEA.

El secretari dóna compte de la proposició, del 14 d'octubre del 2004, que, transcrita,
diu el següent:
"Atès que els caps d'Estat i de Govern de la Unió van aprovar el passat 18 de juny de
204 un projecte de Tractat constitucional que modifica les institucions europees,
l'aprovació del qual requereix la ratificació de tots els Estats membres.
Atès que des d'ERC veiem amb preocupació que l'aprovació del nou Tractat
Constitucional signifiqui, per la dificultat de la seva reforma, un camí sense retorn.
Atès que aquest Tractat no recull adequadament el model social europeu—un dels
trets identitaris bàsics d'Europa—i els drets socials hi apareixen debilitats en
comparació als textos constitucionals de molts dels Estats membres.
Atès que aquest Tractat té greus dèficits democràtics, que no permeten construir una
Europa federal i institucionalment més forta, resultat d'un pacte entre Estats.
Atès que aquest Tractat tampoc preveu la pluralitat nacional i deixa Catalunya al
marge del procés constituent, tot i ser l'única de les anomenades regions
constitucionals que va organitzar, a més a més d'un fòrum institucional, un fòrum cívic
per fer aportacions al projecte.
Per tot això, i malgrat el reconeixement de la necessitat d'harmonitzar i simplificar els
tractats avui existents, malgrat compartir la necessitat d'avançar cap a un model social
d'Europa més proper a la ciutadania, i encara, com a resultat de la tradició europeista
de Catalunya, manifestem que no podem acceptar un tractat constitucional que
consagra l'Europa dels Estat a costa de l'Europa de les nacions, i que nega drets tant
elementals dels pobles com és el reconeixement oficial de llengües que parlen milions
d'europeus.
Per aquests motius, el grup municipal d'ERC proposa que s'adoptin els següents
ACORDS
1.

Que l'Ajuntament de Manresa es declari en desacord amb l'actual projecte de
Constitució Europea.

2.

Emplaçar al conjunt de la ciutadania a mobilitzar-se cívicament per donar
testimoni del seu europeisme i de la voluntat manifesta del nostre poble de ser
actors d'aquest procés de construcció europea, dient NO a aquest projecte de
Tractat constitucional.

3.

Trametre aquests acords al Parlament de Catalunya, al Congrés de Diputats, al
Ministeri d'Afers Exteriors i al Parlament Europeu."

A continuació, el secretari dóna compte de l'esmena presentada pel GMS a la
proposició, que, transcrita, diu el següent:
"La Unió Europea (UE) és la història d’un èxit col·lectiu que permet als seus membres
conviure en pau, democràcia, llibertat i desenvolupament econòmic i social. En aquest
marc, Espanya, des del seu ingrés l’1 de gener de 1986, ha estat un dels Estats més
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beneficiats per la seva participació en el procés de construcció europea. El passat 1 de
maig, la Unió va dur a terme la seva major ampliació, passant de 15 a 25 membres,
que es convertiran en 27 a curt termini. L’ingrés dels nous estats ha estat una
oportunitat correctament aprofitada per construir la gran casa comuna europea.
La Constitució Europea—elaborada bàsicament per la Convenció convocada a l’efecte
de manera transparent—permetrà que la Unió sigui més democràtica i més eficaç en
respondre als grans reptes del Segle XXI i a les demandes de la ciutadania, fomentant
un ordre internacional democràtic, una globalització més justa, la democràcia i els
drets humans, la igualtat, la plena ocupació i la integració i la preservació del medi
ambient, entre altres elements essencials que inclouen, també, l’augment de la
presència de les regions i els municipis en la UE, reconeixent el paper de les Regions,
instituint-les com a nivell institucional de la UE i garantint l’aplicació del principi de
subsidiarietat.
Ara cal que la ciutadania sigui informada exhaustivament sobre el contingut de la
Constitució Europea, establint-se un ampli debat nacional que culmini en un
referèndum per procedir a la seva ratificació. Així es donarà a les dones i els homes el
nostre país, que continua estant al cap de l’europeisme, l’oportunitat de decidir
directament el futur de la Unió Europea de la qual són ciutadanes i ciutadans. A més a
més, la Constitució Europea ens atorga, com a nació, una sèrie de drets, en incorporar
a la Carta dels drets fonamentals el reconeixement a la diversitat de cultures i
llengües. La responsabilitat sobre el reconeixement oficial del català recau en la
legislació espanyola i en la voluntat del govern espanyol.
És per tot això que el grup municipal socialista proposa l’adopció dels següents
ACORDS
1. Promoure el debat necessari referent a la Constitució europea, previ al referèndum
sobre el Tractat pel qual s’institueix, garantir la difusió dels seus continguts i
promoure la participació ciutadana i el respecte a totes les posicions, la neutralitat
dels mitjans de comunicació de titularitat pública i la lliure i equilibrada expressió de
totes les posicions.
2. Comunicar aquests acords a la Delegació de Govern, al Parlament de Catalunya i a
la Generalitat de Catalunya."
El senyor Fontdevila i Subirana explica que el GMERC ha presentat aquesta
proposició al Ple per manifestar el desacord a l'actual projecte de Constitució europea,
perquè, malgrat que la norma tingui aquest nom, que entre tots han difós, a la pràctica
no passa de ser un tractat polític, perquè es tracta d'un acord entre diversos Estats,
que deixa intacta l'estructura política d'Europa, en el sentit que és una Europa només
dels Estats en lloc de ser dels pobles.
Diu que, després d'haver analitzat les més de 180 pàgines del text, diria que no recull
el model social europeu que s'ha intentat dissenyar durant les darreres dècades; que
és un tractat amb greus dèficits democràtics, perquè no permet avançar cap a una
Europa federal o institucionalment més forta, sinó que es queda simplement en aquest
resultat de pacte entre Estats; i que tampoc preveu la pluralitat nacional—tal com es
diu en la proposició—i, per tant, deixa als Països Catalans al marge del procés
constituent.
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No nega que la proposta de text de la norma contingui aspectes importants, però
insisteix en afirmar que està elaborada sota una perspectiva única de l'Europa dels
Estats.
Diu que, per això, és necessari que hi hagi un posicionament públic de rebuig, i es
pregunta perquè s'hauria d'acceptar una proposta que porta implícita la mort política
de Catalunya, ja que l'Estat francès, l'alemany o l'espanyol no ho acceptarien, si es
trobessin en la mateixa situació.
Diu que, amb el desig de posar de manifest que l'Ajuntament de Manresa no veu amb
bons ulls aquest projecte de Constitució europea, i, fins i tot, no des d'una òptica de
partit, sinó de país, es demana al conjunt dels ciutadans que es mobilitzin per donar
testimoni del seu europeisme, d'una posició a favor d'Europa, però, en canvi, en contra
d'aquest tractat constitucional que s'ha anomenat Constitució europea.
Acaba demanant el vot afirmatiu dels membres presents a la proposició.
El senyor Vives i Portell diu que la proposició és molt important, perquè demana als
grups municipals que es pronunciïn, com a institució, en lloc de fer-ho com a partits,
respecte a un document tan important com és aquest nou tractat constitucional—mal
anomenat, com ha dit el senyor Fontdevila, Constitució europea.
Explica que el seu grup municipal ha realitzat un debat intern sobre aquesta qüestió,
perquè els partits polítics que integren la seva federació, també n'han fet una reflexió.
Diu que el GMCiU sempre ha tingut autonomia, fins i tot respecte a allò que de
vegades, els seus partits, conjuntament o per separat, opinessin sobre determinats
temes, especialment els relacionats amb el territori, però també amb d'altres, com
aquest, que encara que no ho estigui, afecten i afectaran molt en el futur a Catalunya i
a Manresa.
Anuncia, en conseqüència, que el GMCiU votarà afirmativament la proposició i diu que
ha llegit el text del projecte de Constitució, primerament en diagonal, i posteriorment, i
a suggeriment dels experts, amb més detall.
Explica que la conclusió que n'ha tret és que els catalans no ens podem equivocar
amb el text actual—aspecte que subratlla tal com també es recalca en la proposició del
GMERC, quan es diu «Que l'Ajuntament de Manresa es declari en desacord amb
l'actual projecte de Constitució Europea».
Continua dient que algú podria dir que el que reclama sovint el GMCiU, des d'un punt
de vista estrictament nacionalista, ho hauria de reclamar a l'Estat espanyol, i reconeix
que hi ha moltes reivindicacions pendents de plantejar a l'Estat espanyol, que s'han de
continuar exigint amb tota la contundència i energia possibles, sense deixar de banda
la capacitat de diàleg; però creu que seria un error molt greu que, només pel fet de
creure que el nostre interlocutor ha de ser l'Estat espanyol, a Europa ens
conforméssim amb el que ara ens volen donar.
Diu que està clar que hi ha una cessió de sobirania important de l'Estat espanyol i de
tots els Estats de la Unió Europea, respecte el que és la Unió, en sí mateixa, i que en
aquesta cessió de sobirania Catalunya ja no té Madrid, com a interlocutor, sinó
Brussel·les.
Afirma que, per això, cal exigir que en un document tan important com aquest, el que
Convergència i Unió ha reclamat sempre, des d'un punt de vista nacionalista, com a
europeista profunda que és, com ho és també clarament el conjunt del país, el qual
segurament deu ser el que té més sentit europeista de l'Estat espanyol—afirmació que
fa sense la intenció de menystenir ningú, sinó basant-se en la realitat històrica—que és
el reconeixement de les nacions sense Estat, de les diferències culturals i d'una
llengua amb caràcter oficial, si no ho defensa ara a Europa, en el moment de
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l'aprovació del document, caurà en una incoherència i suposarà renunciar a tot allò
que la conduït a defensar el que està defensant en aquest moment.
Creu que Europa ha de reconèixer tot això i que, alhora, se li ha de dir implícitament
en aquest document a l'Estat espanyol que el tracte que ha dispensat fins ara a
Catalunya, en molts aspectes no ha estat el que hauria d'haver tingut. Com també se li
ha de dir que allò que li ha costat suor a Catalunya, com ara el fet de poder utilitzar la
llengua catalana en al Congrés dels Diputats, ara pugui ser reconegut a Europa, i se li
digui a l'Estat espanyol—a Madrid, en aquest cas—que ho ha d'acceptar, perquè
forma part de la normalitat democràtica europea.
Afirma, al respecte, que és que no és normal és que una llengua que la coneixen, com
a mínim, uns deu milions de persones en tota Europa, no tingui el reconeixement de
llengua oficial. Diu que, només des del punt de vista quantitatiu és absolutament
inversemblant.
Manifesta que, malgrat que alguns puguin considerar que això és una qüestió
anecdòtica o de detall, no ho és.
Diu que el GMCiU creu que aquesta qüestió i d'altres que es plantegen en el tractat,
també en l'àmbit vessant social, però sobretot aquesta, que és en la que posa l'accent
per considerar que és la que li pertoca en la identitat com a país i com a nació sense
Estat reconeguda a Europa, en la Europa de les nacions i no dels Estats, que
Convergència i Unió considera que són una estructura que ha de tendir a la
desaparició, ja que l'Estat modern del segle XVI s'ha fet vell.
Manifesta que cal anar cap a altres estructures i que, en canvi, aquest tractat encara
continua consagrant allò que té cinc-cents anys, que s'ha fet vell, que ha passat de
moda, que no funciona i que no accepten molts ciutadans d'Europa.
Per això, el GMCiU no el pot acceptar en els termes actuals. Insisteix en que es
refereix als termes actuals, perquè suposa que el legislador i el qui hagi de prendre
decisions en relació amb el tractat no serà sord i impermeable; com també creu que si
avui l'Ajuntament de Manresa aprova aquesta proposició, en certa manera, estarà
donant un pas o fent una empenta més per intentar fer pressió, perquè s'introdueixin
alguns dels canvis, si no tots, que el GMCiU pregona, demana i exigeix, perquè el
sentit del seu vot no sigui negatiu, sinó que pugui ser afirmatiu, en relació amb aquest
tractat constitucional.
Per acabar, reitera el vot afirmatiu del GMCiU a la proposició.
La senyora Sensat i Borràs diu que el GMICV-EA està d'acord amb el sentit de la
proposició, però s'abstindrà en la votació de la proposició presentada pel GMERC i de
l'esmena presentada pel GMS, perquè el tractat de la Constitució europea se sotmetrà
a referèndum, el proper mes de febrer, i considera una mica inversemblant que les
Administracions, i en aquest cas la local, digui als seus ciutadans i ciutadanes quin ha
de ser el seu posicionament.
Manifesta que, de la mateixa manera que el PSOE, en l'àmbit de l'Estat espanyol, ha
anunciat que tenia la intenció de fer una campanya en el marc del referèndum a favor
del «sí», Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa i Izquierda Unida,
en el marc de la coalició, han demanat que no, considerant l'Administració ha d'afavorir
el debat, facilitar que els ciutadans i ciutadanes coneguin el que presuposadament
s'ha de decidir, i donar les màximes facilitats.
Diu que, per això, prèviament al referèndum, no entén gaire quin sentit té que la
Corporació es defineixi respecte a aquesta qüestió, tret que no sigui el de visualitzar el
que ja és sabut: els posicionaments diferents dels partits polítics que formen el
Consistori.
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Manifesta que, malgrat això, i en línia expressada pel GMERC, de fer pedagogia, a
continuació en farà una mica, exposant alguns dels elements del «no», perquè el seu
grup té aquesta postura respecte a la Constitució europea i, per tant, s'abstindrà en la
votació, perquè tampoc vol votar en contra de l'esperit.
Diu que el seu grup no coincideix amb els acords que es proposen adoptar i que,
malgrat que entén la proposta d'acord del GMS, no comparteix els seus arguments.
Per no repetir els arguments que ja s'han exposat, acaba reiterant que, davant
d'aquest tractat, al GMICV-EA hi ha alguns elements que el preocupen molt, malgrat
que el seu partit sigui molt europeista—circumstància que en altres èpoques li va
provocar algunes escissions internes, i que ara, malgrat que defensa la postura del
«no», hi ha alguns col.lectius dins del partit que aposten pel «sí», cosa que no creu
que s'hagi d'amagar, i que l'ha conduït a realitzar el corresponent debat intern.
Seguidament, exposa els arguments de la postura contrària al tractat en el sentit
següent: el Parlament Europeu perd competències, les quals passen al Consell
Europeu; la figura del president o presidenta d'aquest Consell no s'escull
democràticament; i el Parlament Europeu passa a ser consultat o simplement
coneixedor d'aspectes tan importants com la política exterior i de seguretat, respecte a
la qual en el tractat es diu clarament que les decisions de la Unió Europea en
seguretat o política exterior no poden ser contràries a l'OTAN.
Manifesta que, en opinió del GMICV-EA, el fet que la Unió Europea s'hagi de supeditar
a una organització com l'OTAN no es admissible.
Diu també que les reivindicacions del Fòrum Social referides a la renúncia a la guerra,
no només no es recullen, sinó que, a més, es crea una agència europea de l'armament
i en cap moment es parla dels condicionants i de tots els temes referits a l'exportació
d'armes que desenvolupen els països de la Unió Europea; per tant, s'obre una veda
clara i contundent.
Explica que passa el mateix en política d'agricultura i pesca, així com en l'econòmica,
respecte a la qual, el Banc Central Europeu és el responsable de desenvolupar la
política econòmica europea, que no parteix, per tant, del Parlament, sinó d'aquell
Banc, que, com és sabut, segueix el model de la política monetarista i del dèficit zero.
Comenta que en el tractat es prohibeixen taxativament totes les restriccions als
moviments dels capitals, la qual cosa suposa una manera molt fina, però molt clara
d'anul.lar tota possibilitat d'aplicació de la taxa Tobin.
Diu que, a més, quan es parla, com un exemple més, de la igualtat entre homes i
dones, en el tractat europeu se situa com un objectiu i no com un valor.
Manifesta, doncs, que per al GMICV-EA, aquesta Constitució o, millor dit, aquest
Tractat, per les raons que ha exposat i d'altres argumentades tant pel GMERC com pel
GMCiU, hauria de ser una altra cosa.
Diu que, per això, el GMICV-EA, en el marc del Referèndum i quan s'obri la veda
defensarà que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya votin «no» a la Constitució
Europea.
El senyor Irujo i Fatuarte presenta l'esmena del GMS a la proposició del GMERC
dient que l'acord que es proposa va en la línia reiterativa del que acaba d'expressar la
regidora senyora Sensat.
En aquest sentit, diu que el GMS creu que és un error que l'Ajuntament de Manresa,
com a institució, es defineixi respecte a aquest tema, malgrat que pot opinar al
respecte; com també ho és que s'adoptin acords, en el sentit d'emplaçar a la
ciutadania.
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Creu que en aquest cas, en què els ciutadans tindran l'oportunitat de decidir lliurement
el seu posicionament individual respecte al text de la constitució europea, està de més
aquest pronunciament, com a Ajuntament; sobretot tenint en compte que tampoc hi ha
un mínim consens intern al respecte.
Diu que aquesta manca de consens es constata amb el debat que s'està fent respecte
a aquesta proposició, perquè, fins i tot, dins dels diferents partits polítics representats
en el Ple s'està produint un debat molt intens, molt ric i molt heterogeni, al respecte.
En aquest sentit, diu que poques formacions polítiques s'escapen de la polèmica i la
controvèrsia que causa aquest text de Constitució Europea.
Considera, per tant, que és agos arat proposar que l'Ajuntament es pronunciï com a tal
en aquest tema, ja que creu que això és un error.
Diu que aquesta és la causa per la qual el GMS ha proposat una esmena a la
proposició, sense entrar a explicar el seu vot respecte a la Constitució Europea, que,
com saben els membres presents, el Partit dels Socialistes va decidir en el Congrés
donar el vot favorable a l'esmentada Constitució, per molts motius, malgrat que és
conscient que existeixen moltes mancances i deficiències en el text.
Insisteix, per tant, que no es vol referir en aquest debat al posicionament del seu partit,
sinó a la conveniència o no que el ple d'aquest Ajuntament es pronunciï respecte a
aquesta qüestió, que, com ja ha dit, és un error en la seva opinió.
Li agradaria que la resta de grups municipals fessin una reflexió conjunta amb el GMS
sobre el seu posicionament.
Acaba dient que el GMS ha presentat l'esmena amb la major voluntat que la institució
de l'Ajuntament de Manresa es mantingui al marge d'aquest pronunciament, sobretot
tenint en compte, com ja ha esmentat, el poc consens que hi ha en aquest tema.
El senyor Fontdevila i Subirana, tenint en compte els recels que ha manifestat la
representant del GMICV-EA, en el sentit de realitzar una campanya contra la
Constitució Europea, diu que el GMERC no proposa que es faci aquesta campanya,
sinó que l'Ajuntament pugui manifestar el seu desacord, amb prou antelació a la
convocatòria del Referèndum.
Diu que aquest acord, a més, és interessant perquè es trenca un mite, ja que es
demostra que es pot estar a favor d'Europa i, alhora, manifesta contra el projecte de
Constitució Europea.
Comenta que no trobaria bé que en el moment en què comenci la campanya sobre el
Referèndum, l'Ajuntament de Manresa, com a institució, expliqués als ciutadans què
han de fer, però, en canvi, l'actual fase prèvia de debat serveix perquè es plantegin
molts arguments i perquè els ciutadans desproblematitzin aquesta possibilitat.
Afirma que en aquest Referèndum seran més europeistes si són capaços de votar
«no» a la Constitució Europea o al Tractat constitucional europeu.
Acaba dient que, per això, el GMERC ha presentat aquesta proposició, per a la qual
demana el vot afirmatiu dels membres presents.
L'alcalde demana que ningú titlli d'antieuropeus als qui votin «no» a la Constitució
Europea, ni d'anticatalans als qui votin «sí».
Sotmesa a votació l'esmena, es produeix l'empat d'11 vots afirmatius (9 GMS i 2
GMICV-EA), 11 vots negatius (7 GMCiU i 4 GMERC), i 3 abstencions (2 GMPPC i 1
corresponent al senyor Becerra Finestras, per absència de la Sala en el moment de la
votació, d’acord amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de
novembre).
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En conseqüència, d'acord amb l'article 10.c) del Reglament Orgànic Municipal i l'article
41.4 del Reglament d'Organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions
locals, l'alcalde exerceix el vot de qualitat, que realitza en sentit afirmatiu, i, per tant,
l'esmena queda aprovada i esdevé acord plenari amb el contingut que s'ha produït.
Com a resultat de la votació, la proposició decau.
9.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

L'alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d'urgència dels dos assumptes
sobrevinguts presentats, la qual s'aprova per unanimitat dels 25 membres presents, de
conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986, l’art. 83 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD
núm. 2568/1986, de 28 de novembre, i l’art. 51.1.e) del ROM.
9.1

REVISAR EL PREU DEL CONTRACTE DE SERVEIS QUE CONSISTEIX EN
EL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE DIVERSOS PARCS I JARDINS
DEL MUNICIPI, ADJUDICAT A L'ENTITAT AMPANS, I RECONÈIXER-LI UN
CRÈDIT DE 6.860,04 EUROS, EN CONCEPTE DE DIFERÈNCIES
CAUSADES SOBRE EL CÀNON REVISAT.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Medi Ambient,
Parcs i Jardins, del 13 d'octubre del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Antecedents
I. El Ple de la Corporació, en sessió del dia 20 de juliol de 1998, va adjudicar el
contracte de serveis que consisteix en el Manteniment i conservació de diversos parcs
i jardins del municipi de Manresa, a favor de l'entitat Ampans, per un preu anual de
161.425,22 euros, inclòs l'IVA.
II. El senyor Jaume Espinal i Farré, actuant en nom i representació d'Ampans ha
presentat una instància de referència registre d'entrada número 30.015/29.07.04, en
què sol·licita la revisió del preu del contracte de serveis a partir de l'1 d'agost de 2003.
III. El cap de secció de Tresoreria ha emès un informe relatiu a la petició de revisió de
preus formulada per l'adjudicatària.
IV. L'interventor municipal ha expedit un certificat de data 24 de setembre de 2004, en
el qual certifica que existeix crèdit suficient a l'estat de despeses del pressupost
municipal per a l'exercici de 2004, per portar a terme l'aprovació de l'expedient de
revisió del preu del contracte.
V. El cap de la Unitat de Contractació i Patrimoni ha emès un informe en relació amb la
revisió de preus en data 13 d’octubre de 2004.
Consideracions legals
1. Fonament de la revisió de preus. La revisió del cànon del contracte està prevista a
la clàusula 13a del plec que regeix el contracte. Es donen els requisits per tal de
procedir a la revisió de preus d'acord amb el que estableix aquesta clàusula i en els
termes que figuren a l'informe emès pel cap de secció de Tresoreria. Tanmateix, atès
el període de temps que ha transcorregut des de l’emissió d’aquest informe, el crèdit a
reconèixer per diferències entre el preu revisat i el preu facturat té un import superior.
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2. Òrgan competent. L'òrgan competent per a resoldre la revisió de preus és el ple de
la Corporació, en la seva condició d'òrgan de contractació, de conformitat amb l'article
274 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Per tot això, com a regidora delegada de Medi Ambient i Parcs i Jardins, proposo al
Ple de la Corporació l'adopció del següent
ACORD
PRIMER. Revisar el preu del contracte de serveis que consisteix en el Manteniment i
conservació de diversos parcs i jardins del municipi de Manresa, adjudicat a l'entitat
Ampans (NIF G08444671, ctra. de Santpedor, km 4,4, Sta. M. de Comabella de
Santpedor), aplicant-se un preu mensual a partir d'1 d'agost de 2003 de 27.248,02
euros, inclòs l'IVA.
SEGON. Reconèixer un crèdit de 6.860,04 euros, inclòs l'IVA, a favor de
l’adjudicatària, en concepte de diferències causades sobre el cànon revisat, segons
s’especifica al quadre següent:
MESOS
ANY 2003
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE
ANY 2004
GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
TOTAL

FACTURAT
Euros

REVISAT
Euros

DIFERÈNCIA
Euros

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

27.248,02
27.248,02
27.248,02
27.248,02
27.248,02

517,67
517,67
517,67
517,67
517,67

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

27.248,02
27.248,02
27.248,02
27.248,02
27.248,02
27.248,02
27.248,02

517,67
517,67
517,67
517,67
517,67
517,67
517,67
6.860,04

"
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen a
votació, el qual s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents, amb l’abstenció del
senyor Irujo i Fatuarte, per absència de la Sala en el moment de la votació, d’acord
amb el que disposa l’article 100 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre.
Per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
9.2

APROVAR LA IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES
OBRES D'AMPLIACIÓ DE LA PLAÇA FIUS I PAL À I APROVAR
PROVISIONALMENT L'EXPEDIENT D'ORDENACIÓ I APLICACIÓ DE LES
CONTRIBUCIONS.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, del 15 d'octubre
del 2004, que, transcrit, diu el següent:
"Vist l'informe emès conjuntament pel Cap de Servei d'Urbanisme i la Cap de Secció
de Gestió Tributària, referent a la determinació del cost de l'obra d’ampliació de la
Plaça Fius i Palà, mòdul aplicable i determinació de la zona especialment beneficiada
en l'expedient per aplicar contribucions especials, en el que es justifica que aquestes
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obres tenen la consideració d'obres municipals que produeixen un benefici o augment
de valor en els béns dels particulars, i per tant, es poden establir i exigir contribucions
especials per a la seva realització:
I. Antecedents.
1.1 Per Decret del dia 25 de juny de 2004 fou inicialment aprovat el projecte d'obra
d’ampliació de la Plaça Fius i Palà, quedant definitivament aprovat amb efectes del
dia 4 de setembre de 2004.
1.2 El cost d’execució de l’esmentat projecte suportat pel municipi és de 239.472,25 €.
II. Legislació aplicable
La legislació aplicable es determina pels preceptes següents:
— art. 173 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual fou aprovat el
Reglament d’Organització i Funcionament i 195 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
— art. 22.2 e) i 47.3 h) de la de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases
del Règim Local.
— art. 50.1 f) i 112.3 j) de la de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
— art. 15.1 i 17 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
RDL 2/2004, de 5 de març, en relació amb els articles 2 i 35.4 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributària.
— art. 28 a 37 i 58 de la del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
III. Fonaments de dret
3.1 Fet imposable: D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 de la del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de
març, l’Ajuntament pot establir i exigir contribucions especials per a la realització
d’obres municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els
béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les
competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. L’obra
d’ampliació de la Plaça Fius i Palà té aquesta consideració perquè s’inclou en una
de les enumerades en l’art. 29 de la del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
Com indica la memòria del projecte d'obres:
Antecedents i objecte del projecte
El projecte integra l’espai resultant dels enderrocs amb els carrers Mestre Blanch i
Sant Domènec, tractant tot l’àmbit de forma unitària, amb l’objecte de renovar les
deficients condicions a nivell de paviment, enllumenat públic, xarxes de serveis,
xarxa de sanejament, clavegueram i embornals, i senyalització viària.
Estat actual
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La calçada del carrer de Mestre Blanch presenta força blandons i enfonsaments,
ja que la urbanització d’aquest carrer és molt antiga.
En el tram del carrer de Sant Domènec, la calçada és una capa d’aglomerat
asfàltic, per sobre del paviment antic de llambordes, que cal recuperar. Aquesta
actuació es va realitzar per a millorar el seu mal estat, no obstant això, va ser una
actuació de caràcter provisional per sortir del pas, mantenint les infraestructures
antigues, que estant en mal estat i que no compleixen els requeriments i e
ls
exigències de la normativa vigent aplicable. Cal constatar que el tram de
claveguera a substituir és un canal construït d’obra, amb filtracions que han
provocat el deteriorament del ferm dels carrers i de les edificacions adjacents.
Les voreres en ambdós carrers són massa estretes i el seu paviment de panots,
també necessita una renovació degut a diverses reparacions puntuals i algunes
deformacions de la base que han anat malmetent el paviment.
Pel que fa a les xarxes de serveis existents, atès el deteriorament general que
presenten aquestes infraestructures en el casc antic, s'han fet les gestions
necessàries amb les companyies corresponents per tal de determinar l’estat actual
i preveure la substitució dels trams deteriorats que cal renovar
a) Sanejament
En la xarxa de clavegueram conflueixen els traçats de la plaça de Sant
Domènech, de la part urbanitzada de la plaça Fius i Palà i del carrer de Sant
Domènech, coincidint tots els pendents en sentit descendent cap el carrer de
Jaume I. En el carrer del Mestre Blanch no hi ha conduccions de clavegueram
existents.
La claveguera existent en el tram del carrer de Sant Domènech s’haurà de
substituir degut a la deficient construcció i per tal de donar continuïtat al tram ja
renovat.
Els embornals existents, en molt mal estat i obsolets, s’hauran d’anul·lar i
modificar donat que les seves característiques i la seva ubicació actual no s’ajusta
al nou paviment del carrer ni a la nova ordenació de la plaça.
D’altra banda es preveu la construcció d’un nou tram de claveguera enfront al
carrer Mestre Blanch, avui inexistent.
b) Aigua
La xarxa d’aigua potable dins l’àmbit només transcorre per la vorera de davant el
Teatre Conservatori, al carrer del Mestre Blanch, amb una conducció de FIB-80
que es substituirà per una de PE-90.
Es manté la xarxa de reg dels arbres existents en la part urbanitzada de la plaça,
la qual s’ampliarà pel reg dels arbres que s’han previst en aquest projecte.
En el cas que es trobin en bon estat, es mantindran la electrovàlvula, el comptador
i el rellotge temporitzador existents. En cas contrari, caldrà instal·lar-ne de nous.
c) Gas
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La xarxa del servei de gas, en l’àmbit del projecte, només disposa d’un tram de
conducció FD100 de baixa pressió que transcorre per la vorera sud del carrer de
Sant Domènech i d’un creuament de carrer de mitja pressió des de l’edifici a
enderrocar fins a connectar amb el tram de la vorera.
d) Electricitat
La xarxa elèctrica existent disposa de traçats aeris i soterrats, amb línies de mitja i
baixa tensió.
Els traçats transcorren per les façanes, a excepció del tram soterrat que transcorre
per la vorera nord del carrer de Sant Domènech, segons les indicacions que
consten en plànol tramès per la pròpia Companyia del servei.
En el transcurs de la redacció d’aquest projecte, en els encreuaments dels carrers
Mestre Blanch i Sant Domènec amb el carrer Jaume I, ja s’han construït els
corresponents passos de carrer per al soterrament de la línia existent.
e) Telecomunicacions
La xarxa existent soterrada de telefònica només afecta el carrer de Sant
Domènech, de manera que la resta de línies són aèries i el seu traçat és per
façana.
No obstant això, en la primera fase es preveu el soterrament de quatre conductes
de polietilè de doble paret, des del carrer de Jaume I fins al davant de l’entrada del
“Galliner” i al carrer de Sant Domènec, des de la plaça Clavé fins al carrer de St.
Tomàs.
f) Enllumenat
L’estat actual de l’enllumenat, és força deficitari i no correspon a les exigències
establertes per als espais destinats a plaça urbana, per la qual cosa cal redefinir
els punts de llum i les seves característiques lumíniques, i adaptar-les als
paràmetres fixats pels serveis tècnics de l’Ajuntament.
En el carrer Mestre Blanch, les línies aèries existents, corresponen a l’enllumenat
del Teatre Conservatori. Aquestes línies van per la façana de l’edificació i es
mantindran. Se suprimirà un creuament de carrer i dues arquetes al carrer del
Mestre Blanch.
El projecte preveu la col·locació de cinc fanals iguals que els existents en la part
de la plaça de Fius i Palà urbanitzada.
Es col·locaran llumeneres de baliçament en els graons d’accés a la plaça des del
carrer de Sant Domènec, iguals que les que hi ha actualment a les escales
d’accés a la plaça de Sant Domènec.
Les noves línies seran soterrades.
Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la
imposició de les contribucions especials per a totes les finques veïnes.
3.2 L’art. 34.2 de la del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per RDL 2/2004, de 5 de març, preveu que l’acord relatiu a la realització de l’obra,
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si s’ha de finançar mitjançant contribucions especials, no s’executi fins que se
n’aprovi la imposició i ordenació concreta.
3.3 En funció de les diferents situacions i qualificacions urbanístiques de les finques
afectes al pagament de les contribucions especials, per tal de garantir la justícia
distributiva interna de l’expedient i en aplicació dels criteris fixats per l’article 32.1,
lletra a), del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
RDL 2/2004, de 5 de març, s’ha considerat procedent l’aplicació com a mòdul de
repartiment el sostre edificable de les finques, o bé l'edificat en cas de resultar
aquest superior a l'admès, doncs en aquest cas existeix de forma real, efectiva i
actual un aprofitament superior pel qual la realització de les obres representen un
major benefici.
3.4 Subjectes passius: Per raó de la naturalesa de l’obra i d’acord amb l’article 30.2
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004,
de 5 de març, tenen la consideració de subjectes passius com a persones
beneficiades: a) En les contribucions especials per a la realització d’obres o
establiments, o ampliació de serveis que afectin els béns immobles, els propietaris
d’aquests béns.
3.5 La determinació del cost de l’obra ha de contenir les especificacions de l’art. 31.2
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004,
de 5 de març, que són les següents:
Cost real dels treballs pericials, de redacció de projectes i de
direcció d’obres, de plans i de programes tècnics
Import de les obres a realitzar
Valor dels terrenys a ocupar de forma permanent
Indemnitzacions

0,00 €
239.472,25 €
0,00 €
0,00 €

TOTAL COST

239.472,25 €

3.6 La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de
març, no ha de ser superior al 90% del cost que l'entitat local suporti per la
realització de les obres. Correspon al Ple de la Corporació la fixació del
percentatge de repartiment entre els subjectes passius.
La base imposable que es proposa és equivalent al 35 % del cost que
l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra. Part de la plaça Fius i
Palà te una urbanització molt antiga, tal i com es dedueix de la memòria del
projecte d’urbanització, l’altra part s’urbanitza de bell nou, aquesta circumstància i
el fet que es tracta d’una plaça, fa que la proporció del cost a suportar pel
propietaris de les finques directament beneficiades per les obres d’urbanització
hagi de ser equilibrada en quant a la relació de beneficis i càrregues de l’operació.
Es per això que es proposa l’aplicació del 35% sobre el cost total, que suposa un
mòdul equilibrat.
Així, la base imposable resulta:
Cost suportat pel municipi
Percentatge d'aplicació
Base imposable

239.472,25 €
35 %
83.815,26 €
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3.7 El cost total pressupostat ha de tenir caràcter de simple previsió, ja que si el cost
real és major o menor que el previst, s’ha de prendre el real a efectes de càlcul de
les quotes corresponents.
IV. Procediment i competència
L'exacció d'aquest tribut requereix l’adopció prèvia de l'acord d'imposició i de l'acord
d'ordenació, on s'ha de determinar el cost previst, la quantitat que s’ha de repartir entre
els beneficiaris i els criteris de repartiment.
L'acord provisional d'imposició i ordenació s'ha d’adoptar pel Ple de la corporació, amb
el vot favorable de la majoria absoluta legal del nombre de membres, de conformitat
amb els articles 22.2 e) i 47.3 h) de la llei 7/85. Quan s’hagi adoptat, cal sotmetre’l a
informació pública al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la
corporació, durant trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats poden examinar
l'expedient i presentar les reclamacions oportunes.
Durant aquest termini d'exposició al públic, els propietaris o titulars afectats poden
constituir-se en Associació administrativa de contribuents, d’acord amb el que
preveuen els articles 36.2 i 37 del TRLRHL, amb l’acord de la majoria absoluta dels
afectats que representin almenys 2/3 parts de les quotes que s’han de satisfer.
Si no es produeixen reclamacions, l'acord es considerarà aprovat definitivament i es
notificaran les quotes que corresponguin, individualment, a cada subjecte passiu. Es
podrà formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament que podrà versar sobre la
procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que han de satisfer
o les quotes provisionals assignades.
V. Caràcter finalista i fraccionament
Les quantitats recaptades per contribucions especials només poden ser destinades a
pagar les despeses de l'obra. L'Ajuntament pot concedir, a sol·licitud dels subjectes
passius, el fraccionament o ajornament de les quotes a satisfer, per un termini de cinc
anys.
VI. Conclusions
6.1 Per a l'obra d’ampliació de la Plaça Fius i Palà és procedent exigir contribucions
especials, perquè s’inclou en una de les enumerades per l’art. 29 del TRLRHL En
tot cas, l'acord relatiu a la realització de l'obra, si s'ha de finançar mitjançant
contribucions especials, no es pot executar fins que se n’aprovi la imposició i
l'ordenació concreta, on s’ha de determinar el cost previst, la quantitat a repartir
entre els beneficiaris i els criteris de repartiment.
6.2 Els criteris de repartiment que figuren aquest informe s’ajusten a un/s dels
previstos a l’article 32.1 a) del TRLRHL, i es consideren els més adients per la
naturalesa de l’obra.
6.3 La base imposable serà com a màxim de 83.815,26 €, equivalents al 35 % del
cost que l'Ajuntament suporta per a la realització d'aquesta obra, que no supera el
límit del 90% exigit per la llei.
6.4 Per exigir contribucions especials, cal l’acord provisional d'imposició i d'ordenació
que s’ha d’adoptar pel Ple de la corporació amb el vot favorable de la majoria
absoluta legal del nombre de membres. Quan s’hagi adoptat se sotmetrà a
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informació pública al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la
corporació, durant trenta dies, dins dels quals els interessats podran examinar
l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
6.5 Si es produeixen reclamacions, s’hauran de resoldre pel Ple de la corporació
abans d’aprovar definitivament la imposició i ordenació de les contribucions
especials.
6.6 Si no es produeixen reclamacions, l'acord s’ha de considerar aprovat
definitivament i s’ha de publicar tal com disposa l’article 17 del TRLRHL. S’ha de
notificar individualment a cada subjecte passiu les quotes que corresponguin, i es
pot formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament que podrà versar sobre la
procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que han de
satisfer o les quotes assignades.
Per tant, el regidor delegat d’Hisenda i Promoció Econòmica proposa al Ple l'adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER

Aprovar la imposició de Contribucions Especials per les obres d’ampliació de
la Plaça Fius i Palà.

SEGON

Aprovar provisionalment l'expedient d'ordenació i aplicació de Contribucions
Especials contingut en el present dictamen i els seus annexes 1 a 4 inclusius,
expressius de:
—

—
—
—

Les bases d’ordenació de les contribucions especials, que contenen
les consideracions relatives al fet imposable, subjectes passius,
determinació del cost de les obres, quantitat a repartir entre els
beneficiaris, bases de repartiment, relació de quotes provisionals,
terminis de pagament i normativa aplicable (annex 1).
El plànol i la relació de les finques afectades (annex 2)
El pressupost del projecte i l’acord d’aprovació definitiva del
projecte.(annex 3)
Les quotes provisionals assignades a cada subjecte passiu (annex 4)
i que es resumeix a continuació:

Cost suportat pel municipi
Percentatge d'aplicació
Base imposable
Suma de mòduls de distribució (m2 de sostre)
Preu unitari mòdul (per m2 de sostre)
TERCER

239.472,25 €
35 %
83.815,26 €
3.005 m2
27,891943

Establir els terminis de cobrament de les quotes que s'especifiquen:
* 1/3 a l'inici de l'execució de les obres.
* 1/3 un cop s'hagi executat el 50 % del pressupost.
* 1/3 a l'acabament de les obres.

QUART

Exposar al públic els acords precedents al tauler d'edictes de l'Ajuntament,
durant el termini de 30 dies, comptats a partir de la publicació de l'edicte
corresponent al BOP, que també es publicarà a un dels diaris de major
difusió de la província.
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Durant aquest termini, els interessats podran examinar l'expedient i
presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.
Si transcorregut el període no s’ha presentat cap al·legació, els acords
adoptats quedaran aprovats definitivament, de conformitat amb l'article
17.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
RDL 2/2004, de 5 de març.
ANNEX 1
Bases d'ordenació de les contribucions especials per les obres d’ampliació de la Plaça Fius i Palà
Primera. Fet imposable
1.

D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 de la del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, l’Ajuntament pot establir i exigir
contribucions especials per a la realització d’obres municipals, sempre que es produeixi un benefici o
augment de valor en els béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les
competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. L’obra d’ampliació de la Plaça
Fius i Palà té aquesta consideració perquè s’inclou en una de les enumerades en l’art. 29 de la del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
Com indica la memòria del projecte d'obres:
Antecedents i objecte del projecte
El projecte integra l’espai resultant dels enderrocs amb els carrers Mestre Blanch i Sant Domènec,
tractant tot l’àmbit de forma unitària, amb l’objecte de renovar les deficients condicions a nivell de
paviment, enllumenat públic, xarxes de serveis, xarxa de sanejament, clavegueram i embornals, i
senyalització viària.
Estat actual
La calçada del carrer de Mestre Blanch presenta força blandons i enfonsaments, ja que la
urbanització d’aquest carrer és molt antiga.
En el tram del carrer de Sant Domènec, la calçada és una capa d’aglomerat asfàltic, per sobre del
paviment antic de llambordes, que cal recuperar. Aquesta actuació es va realitzar per a millorar el
seu mal estat, no obstant això, va ser una actuació de caràcter provisional per sortir del pas,
mantenint les infraestructures antigues, que estant en mal estat i que no compleixen els
requeriments i les exigències de la normativa vigent aplicable. Cal constatar que el tram de
claveguera a substituir és un canal construït d’obra, amb filtracions que han provocat el
deteriorament del ferm dels carrers i de les edificacions adjacents.
Les voreres en ambdós carrers són massa estretes i el seu paviment de panots, també necessita
una renovació degut a diverses reparacions puntuals i algunes deformacions de la base que han
anat malmetent el paviment.
Pel que fa a les xarxes de serveis existents, atès el deteriorament general que presenten aquestes
infraestructures en el casc antic, s'han fet les gestions necessàries amb les companyies
corresponents per tal de determinar l’estat actual i preveure la substitució dels trams deteriorats que
cal renovar
a) Sanejament
En la xarxa de clavegueram conflueixen els traçats de la plaça de Sant Domènech, de la part
urbanitzada de la plaça Fius i Palà i del carrer de Sant Domènech, coincidint tots els pendents en
sentit descendent cap el carrer de Jaume I. En el carrer del Mestre Blanch no hi ha conduccions de
clavegueram existents.
La claveguera existent en el tram del carrer de Sant Domènech s’haurà de substituir degut a la
deficient construcció i per tal de donar continuïtat al tram ja renovat.
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Els embornals existents, en molt mal estat i obsolets, s’hauran d’anul·lar i modificar donat que les
seves característiques i la seva ubicació actual no s’ajusta al nou paviment del carrer ni a la nova
ordenació de la plaça.
D’altra banda es preveu la construcció d’un nou tram de claveguera enfront al carrer Mestre Blanch,
avui inexistent.
b) Aigua
La xarxa d’aigua potable dins l’àmbit només transcorre per la vorera de davant el Teatre
Conservatori, al carrer del Mestre Blanch, amb una conducció de FIB-80 que es substituirà per una
de PE-90.
Es manté la xarxa de reg dels arbres existents en la part urbanitzada de la plaça, la qual s’ampliarà
pel reg dels arbres que s’han previst en aquest projecte.
En el cas que es trobin en bon estat, es mantindran la electrovàlvula, el comptador i el rellotge
temporitzador existents. En cas contrari, caldrà instal·lar-ne de nous.
c) Gas
La xarxa del servei de gas, en l’àmbit del projecte, només disposa d’un tram de conducció FD100 de
baixa pressió que transcorre per la vorera sud del carrer de Sant Domènech i d’un creuament de
carrer de mitja pressió des de l’edifici a enderrocar fins a connectar amb el tram de la vorera.
d) Electricitat
La xarxa elèctrica existent disposa de traçats aeris i soterrats, amb línies de mitja i baixa tensió.
Els traçats transcorren per les façanes, a excepció del tram soterrat que transcorre per la vorera nord
del carrer de Sant Domènech, segons les indicacions que consten en plànol tramès per la pròpia
Companyia del servei.
En el transcurs de la redacció d’aquest projecte, en els encreuaments dels carrers Mestre Blanch i
Sant Domènec amb el carrer Jaume I, ja s’han construït els corresponents passos de carrer per al
soterrament de la línia existent.
e) Telecomunicacions
La xarxa existent soterrada de telefònica només afecta el carrer de Sant Domènech, de manera que
la resta de línies són aèries i el seu traçat és per façana.
No obstant això, en la primera fase es preveu el soterrament de quatre conductes de polietilè de
doble paret, des del carrer de Jaume I fins al davant de l’entrada del “Galliner” i al carrer de Sant
Domènec, des de la plaça Clavé fins al carrer de St. Tomàs.
f) Enllumenat
L’estat actual de l’enllumenat, és força deficitari i no correspon a les exigències establertes per als
espais destinats a plaça urbana, per la qual cosa cal redefinir els punts de llum i les seves
característiques lumíniques, i adaptar-les als paràmetres fixats pels serveis tècnics de l’Ajuntament.
En el carrer Mestre Blanch, les línies aèries existents, corresponen a l’enllumenat del Teatre
Conservatori. Aquestes línies van per la façana de l’edificació i es mantindran. Se suprimirà un
creuament de carrer i dues arquetes al carrer del Mestre Blanch.
El projecte preveu la col·locació de cinc fanals iguals que els existents en la part de la plaça de Fius i
Palà urbanitzada.
Es col·locaran llumeneres de baliçament en els graons d’accés a la plaça des del carrer de Sant
Domènec, iguals que les que hi ha actualment a les escales d’accés a la plaça de Sant Domènec.
Les noves línies seran soterrades.
Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici exigit per a la imposició de les
contribucions especials per a totes les finques veïnes, representant doncs un evident benefici
especial per a totes les finques veïnes.
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2.

Les superfícies de les finques i béns immobles que es consideren afectats i especialment beneficiats
per les obres figuren delimitades al plànol incorporat a aquest expedient (annex 2), i corresponen a les
illes cadastrals 22012, 22013, 22014 i 23001.

Segona. Subjectes passius
Per raó de la naturalesa de l’obra i d’acord amb l’article 30.2 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, tenen la consideració de subjectes passius com a
persones beneficiades: a) En les contribucions especials per a la realització d’obres o establiments, o
ampliació de serveis que afectin els béns immobles, els propietaris d’aquests béns.
La relació de propietaris de les finques especialment beneficiades per aquestes obres figura a l’annex 2.
Tercera. Determinació del cost de les obres
1.

El pressupost total d'execució de l'obra és de 239.472,25 €, i està integrat pels conceptes següents
(annex 3):
Cost real dels treballs pericials, de redacció de projectes i de direcció d’obres,
de plans i de programes tècnics
Import de les obres a realitzar
Valor dels terrenys a ocupar de forma permanent
Indemnitzacions
TOTAL COST

0,00 €
239.472,25 €
0,00 €
0,00 €
239.472,25 €

2.

No es preveu l'atorgament de cap subvenció per a la realització de les obres.

3.

El cost total pressupostat de les obres té caràcter de mera previsió. Si el cost final resulta inferior o
superior al previst, es tindrà en compte aquell a efectes del càlcul de les quotes corresponents.

Quarta. Quantitat a repartir entre els beneficiaris
La base imposable que es proposa és equivalent al 35 % del cost que l’Ajuntament suporta per a la
realització d’aquesta obra. Part de la plaça Fius i Palà te una urbanització molt antiga, tal i com es dedueix
de la memòria del projecte d’urbanització, l’altra part s’urbanitza de bell nou, aquesta circumstància i el fet
que es tracta d’una plaça, fa que la proporció del cost a suportar pel propietaris de les finques directament
beneficiades per les obres d’urbanització hagi de ser equilibrada en quant a la relació de beneficis i
càrregues de l’operació. Es per això que es proposa l’aplicació del 35% sobre el cost total, que suposa un
mòdul equilibrat.
Cinquena. Bases de repartiment
1.

En funció de les diferents situacions i qualificacions urbanístiques de les finques afectes al pagament
de les contribucions especials, per tal de garantir la justícia distributiva interna de l’expedient i en
aplicació dels criteris fixats per l’article 32.1, lletra a), del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, s’ha considerat procedent l’aplicació com a
mòdul de repartiment el sostre edificable de les finques, o bé l'edificat en cas de resultar aquest
superior a l'admès, doncs en aquest cas existeix de forma real, efectiva i actual un aprofitament
superior pel qual la realització de les obres representen un major benefici.
La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, és la següent:
Cost suportat pel municipi
Percentatge d'aplicació
Base imposable

2.

El mòdul aplicable resulta del càlcul següent:
Base imposable
Suma de mòduls de distribució (m2 de sostre)
Preu unitari mòdul (per m2 de sostre)

3.

239.472,25 €
35 %
83.815,26 €

83.815,26 €
3.005 m2
27,891943

En el cas de finques dividides horitzontalment, la quota aplicable a cada local es calcularà aplicant el
coeficient de propietat de cada local a la quota corresponent a la finca.
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4.

El preu unitari per mòdul serà objecte de modificació en funció de les variacions que experimenti el
cost d'execució de les obres i la suma dels mòduls de repartiment.

Sisena. Relació de quotes provisionals
La relació de les quotes provisionals resultants de l'aplicació dels mòduls de repartiment que corresponen
a cada contribuent s'adjunta com annex 4.
Setena. Terminis de cobrament
S’estableixen els terminis de cobrament següents:
- 1/3 a l’inici de l’execució de les obres
- 1/3 un cop s’hagi executat el 50% del pressupost
- 1/3 restant a l’acabament de les obres
Vuitena. Normativa aplicable
En tot allò que no estigui previst en el present acord serà d'aplicació l'Ordenança Fiscal Municipal
reguladora de les Contribucions Especials, de conformitat amb l'article 34.3 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.

El senyor Camprubí i Duocastella explica que el dictamen fa referència a les
contribucions especials de les obres d'ampliació de la plaça Fius i Palà, que
consisteixen bàsicament en urbanitzar de nou un solar que fins ara no formava part de
la plaça; i que, per tant, es tracta de fer la plaça de nou i d'adequar totes les
instal.lacions, d'aigua, gas, telecomunicacions i clavegueram, tal com es configura en
el projecte.
Informa que l'import de l'obra és de 239.472 euros i que se li ha aplicat el percentatge
del 35 per 100 de contribucions especials, i diu que en aquests casos s'acostuma a
aplicar-hi el 50 per 100, quan es tracta d'una renovació.
Comenta també que mòdul resultant és de 27,89 euros per metre quadrat.
Diu que l'Ajuntament ha procurat que el preu unitari sigui semblant al de qualsevol de
la resta de contribucions especials que s'apliquen en aquest tipus de casos.
Acaba demanant el vot afirmatiu dels membres presents al dictamen.
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 25 membres presents, i,
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
10.

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS

10.1

PREGUNTA DEL GMCIU, SOBRE EL COST ECONÒMIC I L'IMPACTE
CIUTADÀ DE L'ESPECTACLE «AMOR DIÉSEL», CELEBRAT AL SOLAR
SITUAT ALS «QUATRE CANTONS», DEL CARRER BARRERES.

El secretari dóna compte de la pregunta, que, transcrita, diu el següent:
"Pregunta que formula el GMCiU sobre el muntatge Amor dièsel, de la companyia
alcoiana Sol Picó, que es va celebrar el dia 18 de setembre al solar del costat del
carrer Barreras, anomenat Quatre Cantons, amb motiu de l'inici de l'actuació
urbanística de l'empresa municipal Fòrum, SA en aquest indret.
1r

Quin va ser el cost econòmic de l'espectacular muntatge?

2n

Quin impacte va tenir en la ciutadania? Quin va ser el nombre aproximat
d'espectadors?"
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El senyor Perramon i Carrió respon que aquest acte estava programat dins del pla
de comunicació de l'operació dels Quatre Cantons, que va aprovar al mes febrer el
Consell d'administració de la societat municipal Fòrum, S.A., com a acte públic a
desenvolupar en aquell solar.
Informa que el cost de l'acte va ser de 5.387 euros, el 100 per 100 del qual va ser
sufragat per esposorització, en concret, per l'entitat Caixa de Manresa, que finança
aquesta operació, i per la societat Constructora Pedralves, que és l'empresa
encarregada de l'execució de l'obra.
Quan a l'afluència d'espectadors, diu que van assistir a l'acte cinc-centes persones,
aproximadament; i, respecte a l'impacte que va produir en la ciutadania, diu que ell va
veure una part de veïns d'aquell sector, persones a les que els agrada la dansa, i
altres persones que van tenir curiositat per assistir-hi.
Explica també respecte a l'impacte de l'acte, que es tracta d'un espectacle innovador,
que l'Ajuntament va considerar que era apropiat per a aquell lloc en aquell moment, en
un escenari que no es tornaria a produir en el temps, ja que aquella zona canviarà en
el futur.
Pel que fa a la valoració de l'espectacle, diu que és molt personal, ja que a algunes
persones els va agradar molt i d'altres van considerar que era curiós o, si més no,
apropiat pel tipus d'acte de què es tractava.
10.2

PREGUNTA DEL GMPPC, SOBRE LA SITUACIÓ AD MINISTRATIVA DE LA
LLICÈNCIA REFERIDA A L'ESTABLIMENT DE RESTAU RACIÓ QUE
S'INSTAL·LARÀ AL CAR RER FONOLLAR NÚMERO 36, BAIXOS.

El secretari dóna compte de la pregunta, que, transcrita, diu el següent:
"Al carrer de Fonollar número 36 baixos, s'estan portant a terme unes obres de
condicionament del local per a l'obertura d'un establiment, pel que sembla, de
restauració, i que, pel que sembla també, donarà al carrer Francesc Moragas número
33.
Té llicència d'obres?
Quin és el número d'expedient?
S'ha demanat llicència d'activitats i per quina s'ha demanat?
Quina serà l'activitat que es portarà a terme en l'establiment?
Són coneixedors que el pis de sobre també ha estat llogat pels mateixos del local dels
baixos?
Quin aforament preveu la llicència?
Quin és l'horari que determina l'activitat d'aquest tipus d'establiment?"
El senyor Perramon i Carrió respon que l'activitat disposa de llicència d'obres, que és
una llicència comunicada, que es va donar el 5 d'abril del 2004 i que té el número 199
de l'any 2004, com a comunicada.
Diu que també s'ha sol.licitat llicència d'activitats, i que la llicència té el número
80/2004, per a un establiment de bar.
Respecte a l'activitat que durà a terme l'establiment, diu que s'ha de suposar que serà
la de bar, perquè és la que ha demanat, ja que altrament s'incorreria en una infracció.
Diu també que l'Ajuntament no té coneixement que el pis de sobre estigui llogat pel
mateix propietari o per la persona que vol desenvolupar l'activitat de bar.
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Informa que l'aforament previst per a la llicència que s'ha sol.licitat és de 68 persones,
i, respecte a l'horari, comenta que l'horari potencial establert per la Direcció General
del Joc i d'Espectacles de la Generalitat de Catalunya per als bars és de les sis del
matí fins a dos quarts de tres de la nit, durant la setmana, i que el divendres i el
dissabte es por allargar fins a les tres.
Explica que normalment els bars no esgoten aquest horari, ja que treballen en un
horari més reduït, però diu que legalment el podrien seguir els bars de la ciutat que
disposen d'una llicència normal de bar.
Un cop tractats tots els assumptes, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les 2 hores i 5
minuts del 19 d'octubre del 2004, la qual cosa, com a secretari general accidental,
certifico, i s’estén aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat de
Catalunya número ............... i correlativament fins el ............
El secretari general accidental

Vist i plau
L’alcalde
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