ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 4 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ.
Dia: 19 de març de 2007
Hora: 20 h
Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Manresa

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

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

Secretari general
Sr.

Alfred Lacasa i Tribó

Interventor
Sr.

Josep Trullàs i Flotats

1

ABSENTS
Sra. Anna Torres i Garcia
Sra. Carina Rius Díaz
El senyor Becerra i Finestras s’incorpora a la sessió quan són les 20 h 10 min, en el
coneixement del punt 1 de l’ordre del dia.
El president obre la sessió, en primera convocatòria, a les 20 h i 07 min, i un cop
comprovat el quòrum d’assistència necessari per a la seva vàlida constitució, es passa
tot seguit a tractar els assumptes compresos a l’ordre del dia que s’especifica a
continuació.

1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 3, DEL DIA 19 DE
FEBRER DE 2007.
En el coneixement d'aquest punt s'incorpora a la sessió el senyor Becerra Finestras.
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l'acta de la
sessió ordinària del dia 19 de febrer de 2007, que s'ha entregat als regidors i
regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna
observació a formular respecte al seu contingut.
En no formular-se’n cap, l'acta del dia 19 de febrer de 2007 queda aprovada 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 adoptats per la Junta de Govern Local en les seves sessions núm. 6,
7, 8 i 9 corresponents als dies 12, 19, 26 de febrer i 5 de març de 2007,
respectivament, pel repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha
efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril i els art. 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de
novembre.

2.2

Control i fiscalització pel Ple, dels òrgans de govern de la Corporació i, en concret,
del les Resolucions de l’alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació
de compte, en els termes de l'art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels art. 42 i
104 del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

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. 685, DE 5 DE
FEBRER DE 2007, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ
DAVANT DEL JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚM. 2 DE MANRESA, EN LES
DILIGÈNCIES PRÈVIES 951/2006-JM, PER DANYS OCASIONATS A
MOBILIARI URBÀ.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració davant del Jutjat
d’Instrucció número 2 de Manresa, en les diligències prèvies 951/2006-JM com a part
perjudicada en les actuacions de referència en reclamació d’indemnització, pels danys
ocasionats en data 26 de novembre de 2006 a una tanca i una paperera públics
situats a la plaça de la Creu d’aquesta ciutat.
2n.- NOMENAR a la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora
Montserrat Morros i Martínez, directora de la defensa jurídica en judici de l’Ajuntament
de Manresa, en el procediment abreujat esmentat.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."

2.4

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 794, DE 7 DE
FEBRER DE 2007, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ
DAVANT DEL JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚM. 3 DE MANRESA, EN LES
DILIGÈNCIES PRÈVIES 82/2007-GC, PER DANYS OCASIONATS MOBILIARI
URBÀ.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració davant del Jutjat
d’Instrucció núm. 3 de Manresa en les diligències prèvies 82/2007-GC com a part
perjudicada en les actuacions de referència, pels danys ocasionats en data 6 de
desembre de 2006 en el pal de subjecció d’un planell públic situat al carrer de la Pau
d’aquesta ciutat.
2n.- NOMENAR a la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora
Montserrat Morros i Martínez, directora de la defensa jurídica en judici de l’Ajuntament
de Manresa, en el procediment abreujat esmentat.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."

2.5

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 1287, DE 22 DE
FEBRER DE 2007, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN
EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 709/2006, REFERENT A
UNA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER UNA
CAIGUDA A L'APARCAMENT DEL BARRI DE LA BALCONADA.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals,
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en el recurs contenciós-administratiu número 709/2006 interposat per la Sra. NATIVIDAD
CARO CARO, contra la desestimació presumpta de la reclamació interposada per
l’actora en concepte de responsabilitat patrimonial per les lesions que va patir en una
caiguda a l’aparcament del Barri de la Balconada, el dia 28 d’agost de 2005, provocada
presumptament pel mal estat del paviment, davant el Jutjat Contenciós-Administratiu
núm. 12 de Barcelona, en qualitat de part demandada.
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat
Contenciós-Administratiu núm. 12 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 de la Llei
29/1998, i notificar aquest acord a totes aquelles persones que apareguin en ell com a
interessades, emplaçant-les perquè puguin personar-se com a demandades en el termini
de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998.
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals,
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a
l’acord anterior (contracte d’assistència del dia 08-07-03), i designar el lletrat en exercici
dels Serveis Jurídics Municipals, senyor JORDI RODRÍGUEZ FUENTES, director 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. 1552, DE 26 DE
FEBRER DE 2007, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN
EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 45/2007-S, REFERENT A
UNA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER UNA
CAIGUDA AL CARRER SÈQUIA.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la
qual és la següent:
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals,
en el recurs contenciós-administratiu número 45/2007-S interposat pel Sr. ARCADI
CRUSELLAS VILA, contra la resolució de l’Alcalde-President de 8 de novembre de 2006,
comprensiva de l’estimació parcial de la reclamació interposada per l’actor en concepte
de responsabilitat patrimonial per les lesions que va patir en una caiguda al carrer Sèquia
a l’alçada del número 5, el dia 9 de juliol de 2004, causada presumptament pel mal estat
del paviment, davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 2 de Barcelona, en qualitat
de part demandada.
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat
Contenciós-Administratiu núm. 2 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 de la Llei
29/1998, i notificar aquest acord a totes aquelles persones que apareguin en ell com a
interessades, emplaçant-les perquè puguin personar-se com a demandades en el termini
de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998.
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals,
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a
l’acord anterior (contracte d’assistència del dia 08-07-03), i designar el lletrat en exercici
dels Serveis Jurídics Municipals, senyor JORDI RODRÍGUEZ FUENTES, director de la
defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació"
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2.7

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 1850, DE 7 DE
MARÇ DE 2007, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 432/2006-C, REFERENT A
UNA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS
PRODUÏTS A UN HABITATGE.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en
el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals,
en el recurs contenciós-administratiu número 432/2006-C interposat pel Sr. JOSÉ
MANUEL CASTILLO PIQUERAS, contra la desestimació presumpta de la reclamació
interposada per l'actor en concepte de responsabilitat patrimonial pels danys produïts a la
seva vivenda provocats presumptament per les obres de canalització del Torrent de Sant
Ignasi, ampliat a la resolució de l'alcalde de 30/08/06 que declara desistida l'esmentada
reclamació, 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 totes aquelles persones que apareguin en ell com a
interessades, emplaçant-les perquè puguin personar-se com a demandades en el termini
de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998.
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals,
representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a
l’acord anterior (contracte d’assistència del dia 08-07-03), i designar el lletrat en exercici
dels Serveis Jurídics Municipals, senyor JORDI RODRÍGUEZ FUENTES, director de la
defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."

A.2)

EXECUCIÓ DE SENTÈNCIES

2.8

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 1040, DE 30 DE
GENER DE 2007, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 839/2006,
DICTADA EL 10 DE NOVEMBRE DE 2006 PER LA SALA DEL CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU DEL TSJC,
QUE RESOL ESTIMAR
EL RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 866/2003, REFERENT A UNA
RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER UNA CAIGUDA
AL C/ ALFONS XII.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència núm. 839/2006 dictada el dia
10 de novembre de 2006 per la Secció Quarta de la Sala del Contenciós-Administratiu
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins el recurs contenciós-administratiu
núm. 866/2003 interposat per la sra. DOLORS BABRA SOBREVALS, contra la
desestimació presumpta per silenci administratiu de la reclamació patrimonial interposada
per l’actora, en sol·licitud d’indemnització per lesions causades en caiguda a la via
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pública, carrer Alfons XII en direcció carrer Born, a la cruïlla amb el carrer Vilanova el dia
05-09-01, resolució judicial que literalment decideix: “1º) Estimar el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por DÑA. DOLORS BARBA I SOBREVALS
contra la resolución arriba indicada la cual anulamos por no ser conforme a Derecho.
2º) Condenar a la Administración demandada a abonar a la Sra. DOLORS BARBA I
SOBREVALS la cantidad de 1.929,60 euros, más los intereses legales que
correspondan. 3º) Sin imponer las costas”.
2n. DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació".

2.9

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 1583, DE 2 DE
MARÇ DE 2007, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 23, DICTADA
EL 16 DE GENER DE 2007 PER LA SALA DEL CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU DEL TSJC, QUE RESOL DESESTIMAR EL RECURS
903/2000 REFERENT A UNA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PER UNA CAIGUDA AL PASSEIG PERE III.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència núm. 23 dictada el 16 de gener
de 2007 per la Secció Segona de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia, dins el recurs contenciós-administratiu núm. 903/2000 interposat
pel sr. CARLOS SOLER-CASSAGEMAS SACERA i ÁNGELES SOLERCASSAGEMAS SACERA contra la resolució de l’Alcalde-President de data 18-05-1999,
desestimatòria de la reclamació patrimonial per lesions degudes a una caiguda al
Passeig Pere III de Manresa el dia 8 de maig de 1998, resolució judicial que literalment
decideix: “1º.- Desestimar el recurso. 2º.- No hacer expresa imposición de costas”.
2n. DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació."

2.10

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 1723, DE 5 DE
MARÇ DE 2007, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 1138,
DICTADA EL 15 DE DESEMBRE DE 2006 PER LA SALA DEL CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU DEL TSJC, QUE RESOL DESESTIMAR EL RECURS
611/2002 REFERENT A UNA RECLAMACIÓ INDEMNITZATÒRIA PER DANYS
I PERJUDICIS MORALS.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència núm. 1138 dictada el dia 15 de
desembre de 2006 per la Secció Segona de la Sala del Contenciós-Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins el recurs contenciós-administratiu núm.
611/2002 interposat pel sr. LLUIS MARCEL SAMITIER CID contra la resolució de
l’Alcalde-President de data 26-10-01, que desestimava la reclamació indemnitzatòria pels
danys i perjudicis morals per la mort del seu pare el gener del 2000, resolució judicial
que literalment decideix: “1º.- Desestimar el presente recurso. 2º.- No hacer expresa
imposición de costas”.
2n. DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació."
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2.11

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 1866, DE 13 DE
FEBRER DE 2007, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 946,
DICTADA EL 27 D'OCTUBRE DE 2006 PER LA SALA DEL CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU DEL TSJC, QUE RESOL DESESTIMAR EL RECURS
2094/2001 REFERENT A UNA RECLAMACIÓ INDEMNITZATÒRIA.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. EXECUTAR en tots els seus extrems la sentència núm. 946 dictada el dia 27
d’octubre de 2006 per la Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins el recurs contenciós-administratiu
núm. 2094/2001 interposat per ENCARNACIÓN MARTÍNEZ MEMBRIVE contra la
resolució de l’Alcalde-President de data 23-10-01, que reconeixia el dret a indemnització
de l’actora, estimant parcialment la seva reclamació per un import de 3.618.780’-ptes,
resolució judicial que literalment decideix: “1º) DESESTIMAR el recurso contencioso
administrativo. 2º) No efectuar pronunciamiento especial en materia de costas”.
2n. DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació."

A.3)

PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA

2.12

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 793, DE 6 DE
FEBRER DE 2007, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 418 I 595, EN EL JUDICI DE FALTES
NÚM. 549/2006.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de la policia local amb el
carnet professional número 418 i 595, per tal de garantir-los 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 549/2006, i amb l’objecte de ser part en el procediment que
se segueix arran de la denúncia presentada el dia 22 d’octubre de 2006 per uns fets
esdevinguts el mateix dia, a les dependències de la Policia Local de Manresa,
consistents en falta de respecte i consideració i atemptat als agents de l’autoritat, i que
podrien ser constitutius d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.
2n. DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora
Montserrat Morros Martínez, directora de la defensa jurídica en judici dels agents de la
policia local de carnet professional números 418 i 595, en el judici de faltes 549/2006.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."

2.13 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 1540, DE 27
DE FEBRER DE 2007, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA A
L'AGENT DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 666, EN EL JUDICI DE FALTES
NÚM. 135/2007.
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
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"1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària a l’agent de la policia local amb el
carnet professional número 666, 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 135/2007 en el que figura com a denunciant, i amb l’objecte de ser part
en el procediment que se segueix arran de la denúncia presentada el dia 20 de febrer
de 2007 per uns fets esdevinguts el mateix dia, al carrer Francesc Moragas, s/n de
Manresa, consistents en falta de respecte i consideració i amenaces als agents de
l’autoritat .
2n. DESIGNAR el senyor JESÚS ALONSO BURGOS (contracte d’assistència del dia
20-10-05) com a director de la defensa jurídica en judici del l’agent 666 en el judici de
faltes 135/2007.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."

2.14 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 1549, DE 27 DE
FEBRER DE 2007, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 612 I 657, EN EL JUDICI DE FALTES
NÚM. 566/2006.
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de la policia local amb els
carnets professionals número 612 i 657, per tal de garantir-los la defensa jurídica que
calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Manresa amb el
número de judici de faltes 566/2006 en el que figuren com a denunciats en el
procediment que se segueix arran de la denúncia presentada el dia 25 de juliol de
2006, pels fets esdevinguts el mateix dia, al carrer Nou de Valldaura núm. 46 de
Manresa, per Arturo Ramírez Fernández, Rosa Maria Vaquerizo Coma i Àngel Pérez
Espinosa.
2n. DESIGNAR el senyor JESÚS ALONSO BURGOS (contracte d’assistència del dia
20-10-05) com a director de la defensa jurídica en judici dels agents 612 i 657 en el
judici de faltes 566/2006.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."

2.15 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 1550, DE 26 DE
FEBRER DE 2007, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 593 I 644, EN EL JUDICI DE FALTES
NÚM. 97/2007.
El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de la policia local amb el
carnet professional número 593 i 644, per tal de garantir-los la defensa jurídica que
calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Manresa amb el
número de judici de faltes 97/2007, i amb l’objecte de ser part en el procediment que
se segueix arran de la denúncia presentada el dia 17 de febrer de 2007 per uns fets
esdevinguts el mateix dia, al carrer Sobrerroca de Manresa, consistents en falta de
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respecte i consideració i atemptat als agents de l’autoritat, i que podrien ser
constitutius d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.
2n. DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora
Montserrat Morros Martínez, directora de la defensa jurídica en judici dels agents de la
policia local de carnet professional números 593 i 644, en el judici de faltes 97/2007.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."

2.16

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 1867, DE 5 DE
MARÇ DE 2007, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 644 I 421, EN EL JUDICI DE FALTES
NÚM. 37/2007.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària als agents de la policia local amb els
carnets professionals número 644 i 421, per tal de garantir-li la defensa jurídica que
calgui en la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 5 de Manresa amb el
número de judici de faltes 37/2007 en el que figura com a denunciant, i amb l’objecte
de ser part en el procediment que se segueix arran de la denúncia presentada el dia
26 de gener de 2007 per uns fets esdevinguts el mateix dia, al carrer Arcs de Santa
Llúcia núm. 2 de Manresa, consistents en atemptat als agents de l’autoritat.
2n. DESIGNAR el senyor JESÚS ALONSO BURGOS (contracte d’assistència del dia
20-10-05) com a director de la defensa jurídica en judici dels agents 644 i 421 en el
judici de faltes 37/2007.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."

b)

SERVEIS FINANCERS

2.17

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 1034, DE 12
FEBRER DE 2007, SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDITS NÚM. 1/2007, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 1/2007, dins el
Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides de la mateixa
subfunció, que no superen l’import màxim per partida pressupostària de 30.000,00
Euros, a l’empara del que disposen l’article 179 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i
l’article 7è. de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2007, segons
detall que figura en l’annex que es conté en l’expedient.
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179, en relació amb el
169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu.
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TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2007."
ESTAT DE DESPESES

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT

PARTIDA

DENOMINACIÓ

121.0.222.04

Administració General.- Comunicacions informàtiques

422.6.489.20

Ensenyament secundari.- Subvencions nominatives

121.0.220.02

Administració General.- Material informàtic no inventariable

422.8.212

Ensenyament Conservatori.- Edificis i altres construccions

AUGMENT

CAUSES
Crèdit insuficient

1.375,00

Conveni Institut del Teatre
467,37 Per augmentar partida 121.0.222.04
1.375,00 Per augmentar partida 422.6.489.20

1.842,37

2.18

BAIXA

467,37

1.842,37

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 1724, DE 26 DE
FEBRER DE 2007, SOBRE L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2006.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"PRIMER.- Aprovar la Liquidació del Pressupost de l’exercici de 2006, en aplicació
d’allò que disposen els articles 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel
que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals i 90 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril, formulada per la Intervenció Municipal, el resultat de la
qual és el següent:
1) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT I OBLIGACIONS PENDENTS DE
PAGAMENT (Art.94 R.D. 500/1990)
1.1. Drets pendents de cobrament ................................................................ 21.361.091,57
1.2. Obligacions pendents de pagament ....................................................... 13.280.582,17
2) RESULTAT D’OPERACIONS PRESSUPOSTARIES (Art.96 R.D. 500/1990)
2.1. Drets pressupostaris liquidats durant l’exercici....................................... 85.135.316,39
2.2. Obligacions pressupostàries reconegudes durant
l’exercici ............................................................................................... -85.918.206,83
2.3. Resultat Pressupostari .............................................................................. -782.890,44
2.4. Diferències derivades de despeses amb finançament
afectat.................................................................................................... 1.647.176,32
2.5. Romanent de Tresoreria utilitzat ............................................. ................... .649.731,74
2.6. Resultat pressupostari ajustat ................................................................ 1.514.017,62
3) ROMANENTS DE CREDIT (Art.98 R.D. 500/1990)
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3.1. Romanents de crèdit existents a 31-12-06 i que
s’ incorporen al Pressupost de l’exercici de 2007
(Art.182 Reial Decret Legislatiu 2/2004)........................................

26.950.233,29

4) ROMANENTS DE TRESORERIA (Art. 101 R.D.500/1990)
4.1.Drets pendents de cobrament ........................................................

21.361.091,57

4.1.1. Drets pressupostaris
liquidats durant l’
exercici pendent de
cobrament. .................................................... 12.780.988,07
4.1.2. Drets pressupostaris
liquidats en exercicis
anteriors pendents de
cobrament. ...................................................... 7.774.014,09
4.1.3. Ingressos pendents
d’aplicació ........................................................ -185.207,27
4.1.4. Saldos comptes de deutors
no pressupostaris ............................................... 991.296,68
4.2. Obligacions pendents de pagament ..............................................

-13.280.582,17

4.2.1. Obligacions pressupostàries
pendents de pagament
reconegudes durant l’exercici....................... 10.537.709,11
4.2.2. Obligacions pressupostàries
pendents de pagament reconegudes en exercicis anteriors....................... 1.114.792,80
4.2.3. Saldos comptes de creditors no
pressupostaris................................................ 1.628.080,26
4.3. Fons líquids ............................................................................................. 9.333.449,76
4.4. Romanent de Tresoreria Total ....................................................... ........17.413.959,16
4.5. Saldos dubtós cobrament ..........................................................-395.896,11
4.6. Romanent afectat a despeses amb finançament
afectat................................................................................................... -16.973.128,18
4.7. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS ........................................................... ....................................... 44.934,87
SEGON.- Autoritzar la incorporació de romanents de crèdit, existents a 31 de
desembre de 2006, amb el detall que figura en l’expedient, per un import de
26.950.233,29 Euros.
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TERCER.- Una vegada aprovada la Liquidació per l’ Alcaldia Presidència, caldrà donar
compte d’aquesta aprovació al Ple de la Corporació en la primera sessió que es
celebri, en aplicació d’allò que disposa l’article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004
esmentat i l’article 90.2 del R.D. 500/1990, de 20 d’abril."
c) ALTRES ASSUMPTES
2.19

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 1911, DE 14 DE
MARÇ DE 2007, SOBRE CREACIÓ D'UN NOU MERCAT DE VENDA NO
SEDENTÀRIA AL BARRI DEL XUP.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r.- Crear un nou mercat de venda no sedentària en el barri del Xup, el qual es
celebrarà els dimecres amb una periodicitat setmanal, i en horari de 8 a 14 hores, a la
Plaça Farrés, al costat de la pista poliesportiva del barri, segons croquis annex a
aquesta resolució.
2.- Establir, en funció a l’espai referit al punt anterior, que aquest mercat tindrà un
nombre màxim de 14 parades, amb una superfície màxima de 8 metres cadascuna, i
que hauran d’efectuar la venda dels productes que tot seguit es relacionen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 parades de fruita.
1 parada de confecció d’adults.
1 parada de confecció de roba interior.
1 parada de confecció de roba d’esport.
1 parada de confecció de roba d’infant.
1 parada de productes de drogueria.
1 parada de sabates.
1 parada d’estris i parament de la llar.
1 parada de roba de llar.
1 parada de flors i plantes.
1 parada de fruits secs, caramels i altres galindaines.
1 parada de pesca salada, olives, etc.
1 parada d’embotits.

3r.- Condicionar l’exercici de la venda no sedentària al compliment de les prescripcions
contingudes a l’ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària i subjectar
aquest exercici al règim d’infraccions i sancions expressament regulat a l’ordenança
indicada.
4r.- Adjudicar, mitjançant el sistema de sorteig, els llocs de venda detallats al punt
número 2, entre aquells que puguin estar interessats i compleixin les condicions
fixades per exercir la venda no sedentària i expressament recollides a l’ordenança
municipal i al decret legislatiu 1/1993.
5è.- Informar a aquells que puguin estar interessats que la data fixada pel sorteig és el
dia 25 d’abril a les 17 hores a les dependències de la Policia Local, i que per tal de
prendre part en aquest, hauran de presentar la documentació que els habiliti per
l’exercici de la venda del producte concret i pel qual es participi al sorteig.
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6è.- Les modificacions en el nombre de parades, emplaçament, mides i altres canvis
que es puguin donar arran de la dinàmica del propi mercat, i que afectin al seu
funcionament i organització, s’hauran d’aprovar per resolució d’aquesta alcaldia.
7è.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació i procedir a donar-li
informació publica mitjançant el taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament."

L'alcalde disposa l'alteració de l'ordre del dia, en el sentit que el dictamen 6.1.1
i la proposició 8.4 es passin a tractar, successivament, després de les
qüestions prèvies.
6.1.1

APROVAR EL PLA DIRECTOR DEL PROGRAMA DE GENT GRAN DE
L'AJUNTAMENT DE MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Gent Gran, de 13 de
febrer de 2007, que transcrit diu el següent:
“L’Ajuntament de Manresa té la voluntat de contribuir a la creació d'una societat on la
vàlua de les persones grans sigui reconeguda, i on aquestes gaudeixin d'oportunitats i
puguin fer aportacions a la millora col·lectiva, d'acord amb les seves aspiracions,
necessitats i capacitats.
Per assolir-ho, s’ha elaborat un Pla director del Programa de Gent Gran que proposa
estratègies locals de l'envelliment actiu, que ajudin a millorar la qualitat de vida i la
participació social de la gent gran de Manresa.
L'elaboració del Pla ha comptat amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona i
amb el suport tècnic de l'Institut Català de l'Envelliment. En els treballs s’hi han implicat
diverses regidories i serveis municipals, i el document ha estat debatut en el marc del
Consell Municipal de la Gent Gran, tant a nivell de plenari com a nivell de comissió
permanent.
Tenint en compte, els articles 4.1.c i 8.1.c de la llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de
les Bases del Règim Local i 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,
respectivament, on s’atorga als ens locals la facultat de programació o planificació.
Per tot això, la Regidora delegada del Programa Transversal de la Gent gran, proposa
a la Comissió Informativa de l’Àrea de Drets de Ciutadania que dictamini
favorablement aquesta proposta per tal que el Ple de la Corporació adopti el següent:
ACORD
Aprovar el Pla director del Programa de Gent Gran de l’Ajuntament de Manresa
d’acord amb el text que s’adjunta com a annex.”

La senyora Mestres i Angla diu que es proposa aprovar un Pla que ofereix una
resposta a les necessitats d'un col·lectiu molt important a la ciutat. Es tracta d'un
compromís polític davant d'un col·lectiu important i nombrós. La gent gran és un
col·lectiu heterogeni, però que comparteix dues característiques. En primer lloc, l'edat,
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que dóna una experiència gens despreciable. En segon lloc, la vulnerabilitat de la
salut, que pot implicar un cert grau de dependència.
La gent gran és un col·lectiu nombrós a la ciutat, mancat del reconeixement social que
es mereix. Actualment, a Manresa hi ha més de 14.000 persones grans, de més de 65
anys, que suposen un 19.5% de la població. Un percentatge bastant més alt que el de
la mitjana a Catalunya. A més, el percentatge de sobreenvelliment, és a dir, de
persones de més de 85 anys, també és superior al percentatge mig de Catalunya. És
de 12.5%.
Aquest col·lectiu continuarà augmentant en els propers anys. És cert, que l'increment
de població actual i el que es preveu, disminuirà l'envelliment de la població i, per tant,
no creixerà com ha crescut en els últims anys, però seguirà creixent i, en números
absoluts, seguirà sent molt important, podent arribar a 15.000 o 16.000. Així mateix, és
segur que hi haurà un sobreenvelliment molt més gran que el que hi ha avui en dia.
El Pla pretén donar una visió global a tot el col·lectiu, és a dir, tant els que són més
dependents com els que estan més bé de salut, i pretén una cosa important. Les
polítiques que s'han desenvolupat per la gent gran fins el moment, no responien a una
visió unitària. Per tant, es pretén superar la fragmentació. S'han desenvolupat
polítiques importants des de Serveis Socials (teleassistència, servei a domicili,
transport adaptat, menjar a domicili) i en altres regidories, moltes tenen programes
específics, com per exemple, la regidoria d'Esport, que disposa d'un programa de
gimnàstica "dolça" adreçat a la gent gran. Així mateix, la pròpia regidoria de gent gran,
en els darrers temps, ha treballat molt en el tema de la participació de la gent gran i en
eines que milloressin la seva qualitat de vida i que manifestés l'aportació de la gent
gran dins de la societat.
Ha arribat el moment d'anar més enllà, de tenir una visió àmplia, sense descuidar cap
aspecte de les necessitats d'aquest col·lectiu, superant les polítiques sectorials i fent
un autèntic exercici de transversalitat dins l'Ajuntament i de l'Ajuntament amb les
entitats i institucions de Manresa.
Així mateix, el Pla és una resposta al compromís polític que l'equip de Govern va
contreure en el Pla d'Acció Municipal, el qual disposava aprofundir en la visió global
que s'ha esmentat.
El Pla respon a un model teòric que va proposar la Diputació de Barcelona i que
l'Ajuntament comparteix plenament, ja que està en sintonia amb la política que
l'Ajuntament venia desenvolupant.
El Pla es proposa acomplir sis grans objectius:
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1. Assegurar i millorar tot el que fa referència a la qualitat de vida de la gent gran.
2. Promoure la participació de la gent gran a la vida de la ciutat, no només una
participació pel col·lectiu de la gent gran, sinó també una participació en tots aquells
afers que incideixen en la ciutat.
3. L'atenció a les dependències, desenvolupant la Llei de la dependència.
4. Donar resposta a les necessitats específiques que pugui tenir el col·lectiu de la gent
gran, des dels mals tractaments fins l'analfabetisme digital.
5. Treballar per la no discriminació dels treballadors grans i per una adequada
jubilació.
6. Atendre l'àmbit anomenat "ciutat amable", és a dir, el que fa referència a la qualitat
de l'urbanisme, que doni resposta a les necessitats que la gent gran té, com per
exemple, supressió de barreres arquitectòniques, de millor enllumenat, de serveis
públics, de mobilitat, d'habitatge, etc.
Cal dir que el Pla no només es basa en el model teòric esmentat, sinó que també es
fonamenta en l'estudi que s'ha elaborat de la realitat existent al municipi, a través de
l'aportació de diferents tècnics i també per mitjà d'entrevistes i reunions on han
participat representants de totes les formacions polítiques presents al consistori.
L'estudi esmentat ha servit per conèixer l'estat de la qüestió i per conèixer les
aspiracions i objectius que es voldrien aconseguir en aquest àmbit. En aquest sentit, el
Pla parteix de les aspiracions que la ciutadania ha manifestat.
El diagnòstic ha donat com a resultat 34 programes d'acció, que s'anomenen objectius
específics, que cal desenvolupar amb un pla d'acció.
El Pla que es presenta és el marc global que s'ha esmentat, és a dir, el document
polític que marca el camí a fer. Això no obstant, des de l'Ajuntament ja s'ha estat
treballant per veure com s'han de desenvolupar els 34 programes d'acció. En aquests
moments, es té, doncs, una proposta de 154 accions, de les quals més de la meitat o
ja s'estan realitzant o ja s'està previst realitzar.
Més endavant s'haurà de discutir quina és la priorització de les altres accions que són
noves i que es tenen que desenvolupar en el proper mandat o en més d'un mandat.
El més important és que el Pla ja marca camí, ja és un compromís polític. El col·lectiu
es mereix l'esforç i és necessari el compromís polític per fer ressò de les seves
necessitats. De fet, ha estat el mateix col·lectiu, a través del Consell de la Gent Gran,
qui ha impulsat el Pla que avui es presenta en el Ple.
El Consell de la Gent Gran, malgrat ser un consell consultiu, ha esdevingut, a través
de la seva comissió permanent, un autèntic motor de les polítiques que s'han
desenvolupat a la regidoria.
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La regidora aprofita per agrair la confiança que han demostrat els membres del
Consell cap a la regidoria i el constant treball que han realitzat.
El document s'ha realitzat amb l'esforç de tots, des de la Diputació que ha ofert el
suport tècnic i econòmic, passant per l'Institut Català de l'envelliment que han redactat
el Pla, els tècnics de l'Ajuntament que hi han participat i, especialment, el tècnic de la
gent gran de l'Ajuntament, el Consell de la Gent Gran i els representants de les entitats
i de les institucions, entre les que hi figuren varis regidors.
L'alcalde dóna les gràcies a la regidora, tant per l'exposició com pel treball realitzat.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que el dictamen és important perquè ofereix el marc
des del qual l'administració realitzarà les accions concretes vers un col·lectiu important
i que en els darrers anys ha caigut en l'oblit. S'ha oblidat les necessitats d'aquest
col·lectiu, i no només les necessitats físiques, sinó sobretot aquelles necessitats que
fan referència a la integració i la participació en la societat.
Cal tenir en compte que la societat evoluciona i avança d'una manera desbordant. En
aquest sentit, el marc que s'ha dissenyat, així com les accions concretes que es
desenvolupin, s'haurà d'adaptar a les dificultats que sorgeixin.
El senyor Javaloyes acaba la seva intervenció dient que el GMPPC votarà a favor del
dictamen amb l'ànsia que no s'instrumentalitzi com una eina política, sinó que dóni
resposta a les necessitats del col·lectiu afectat, que fins ara no ha vist atès els seus
problemes i aspiracions.
El senyor Vives i Portell felicita a totes les persones que han participat en el procés
d'elaboració del Pla. El Pla no sorgeix només d'una iniciativa política, d'un grup polític
concret, ni tan sols de l'equip de Govern, sinó que és un Pla que, evidentment té una
base tècnica important, però, a més, hi ha la col·laboració de la ciutadania. Això és el
que s'hauria d'anomenar "fer política" i treballar per les persones.
El document és un programa-marc molt interessant. És un document ple de moltes
realitats, però també és un document que és un repte. És un gran inici. Però els grans
inicis no serveixen de res si no tenen continuïtat i objectius molt definits i capacitat per
aconseguir els objectius.
Com a inici, com a marc, les expressions són fantàstiques. Parla de la gent gran com a
capital humà però, sobretot, com a creador de capital social. I, és cert. La gent gran té
un paper molt important en la societat. Avui, les persones grans tenen inquietuds per
fer moltes coses i, no només per pensar que s'està a la recta final d'una llarga
existència, sinó perquè es continua treballant, vivint, respirant, en funció d'una sèrie
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d'anhels, personals i col·lectius i, això és molt important que es reflecteixi en el
document.
El document ha de revertir en accions concretes, però ha de tenir la capacitat d'estar
molt a prop del ciutadans, els quals han de fiscalitzar i han de reivindicar, és a dir,
exigir l'acompliment d'allò que es pacta i d'allò que es fa.
La senyora Mestres i Angla puntualitza que la gent gran és exigent quan cal. El
Consell és treballador i es compromet, però també és exigent quan cal.
L'alcalde diu que si bé es tracta d'un programa que està liderat per la regidora de la
gent gran, la senyora Mestres, cal tenir en compte que ha estat elaborat i participat per
tothom. És a dir, que tothom se l'ha de fer seu. Per tant, en aquest cas, la participació
ha estat un ingredient en l'elaboració d'aquesta política que ha fet possible que es porti
en el Ple i s'aprovi per consens.
D'altres vegades s'ha portat a aprovació del Ple altres plans, com per exemple, el Pla
de Mobilitat, de Joventut, o de Sostenibilitat i, era necessari elaborar un Pla per la gent
gran.
Així mateix, s'ha de tenir en compte que és la tercera o quarta ciutat de Catalunya que
elabora el Pla. Per tant, es tracta de la voluntat política de tirar endavant aquest Pla i
mostra el compromís que té la ciutat amb la seva gent gran.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 23 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

8.4

PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS GMS, ERC, ICV-EA, CiU I PPC
SOBRE LA SITUACIÓ DEL BARRI DE LA GUIA.

El secretari dóna compte de la proposició dels grups municipals PSC, ERC, ICV-EA,
CiU i PPC, de 15 de març de 2007, que transcrit diu el següent:

"Davant la insatisfacció manifestada pels veïns del barri de La Guia, en relació
a I'estat dels edificis, enllumenat públic, clavegueram, accessibilitat i transport
públic, els grups municipals de GMS, ERC, ICV-EA, CiU i PPC proposem al
proper Ple Municipal el següent,
ACORD
1- L'Ajuntament de Manresa demanarà una reunió amb caràcter urgent
abans de les eleccions del 27 de maig amb els representants de I'ADIF,
l'Ajuntament, així com de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de
Barcelona, a fi i efecte que el contingut de la reunió sigui multidisciplinari i es
pugui tractar tota la problemàtica.
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2- L’Ajuntament de Manresa assumirà el compromís del manteniment de
I'enllumenat públic, fins que s’aclareixin les qüestions sobre la titularitat amb
I'ADIF.
3- Endegar la realització d'un projecte d’accessibilitat que s’adequa a les
necessitats de mobilitat del barri, a desenvolupar amb les diferents institucions
implicades."

La senyora Gómez Lavado, com a representant dels veïns del barri de la Guia, dóna les
gràcies per poder intervenir en el Ple. Segueix dient que després d'haver mantingut
moltes reunions amb diferents representants de l'Ajuntament, i que cap d'elles
fructifiqués, s'ha pensat que intervenir en el Ple municipal era l'única opció i l'última
perquè tothom a l'Ajuntament tingués coneixement de la problemàtica del barri de la
Guia.
Respecte a la necessitat d'una reunió urgent amb els representants de l'Adif, si es fa una
mica de cronologia dels diferents contactes que s'ha tingut, s'ha de partir que des de
sempre hi ha hagut un cert rumor sobre la voluntat de l'Adif de vendre el barri. Primer es
comentava a particulars o a diferents veïns, o a una constructora. L'últim rumor, una mica
més fonamentat, va ser el que va sorgir a partir d'una reunió que es va fer al barri, el 30
de setembre de 2005, on s'informava als veïns del barri que tenien l'última opció per
poder optar per la compra dels habitatges, ja que de no ser així una constructora
segurament es quedaria tot el barri, amb el que comporta d'atemorir a persones grans
d'haver de marxar del barri o que es puguin quedar sense habitatge.
La reunió esmentada va ser promoguda per un particular, i va assistir-hi algun
representant de l'Ajuntament. A partir d'aquí, com que no quedava gaire clar si els rumors
eren certs o no, es va reprendre els contactes amb l'Adif.
Des de la perspectiva dels veïns del barri, s'ha tingut únicament respostes evasives o
directament negatives. Va haver-hi una reunió amb el senyor Enrique Fernández, en data
9 de març de 2006, i l'única resposta que es va tenir va ser que des què es va començar
a fer l'AVE a Catalunya, els diners que amb anterioritat hi havia per patrimoni a
Catalunya, s'havien de compartir entre Aragó, Catalunya i País Valencià.
Es va indicar que la posició d'Adif era que els hi interessava vendre el barri ja que no els
hi resultava rentable. L'única cosa que farien és que cada cop que hi hagués algun
problema puntual en algun habitatge, ho arreglarien i, a partir d'aquí, si hi hagués algun
accident per despreniment de parts de xemeneies o balcons, assumirien una eventual
indemnització, però en cap cas es portaria a terme cap projecte de rehabilitació.
Davant d'aquesta resposta, els veïns van proposar moltes alternatives. En primer lloc, es
va demanar que visitessin el barri i observessin les condicions en què estava. Inclús es
va proposar un programa de cofinançament amb els veïns ja que és cert que el lloguer
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que es paga és molt baix. Davant de les diferents opcions que es van proposar la
resposta va ser una negativa rotunda.
Davant la negativa, i pel fet de ser una empresa pública i de comptar el barri amb molta
gent gran, es va pensar comptar amb l'ajuda de l'Ajuntament.
El següent contacte amb l'Ajuntament va ser amb el senyor Perramon, al qual se li va
comunicar tota la problemàtica, no només sobre l'estat dels edificis sinó també sobre la
situació dels serveis públics, com l'enllumenat, les clavegueres, els accessos, que estan
molt malament. Així mateix, també es va informar que Adif és una empresa pública però,
no obstant això, lloguen pisos sense cèdules d'habitabilitat i amb uns preus abusius. Es
va considerar que l'Ajuntament havia de conèixer la situació del barri.
També s'ha de tenir en compte que els veïns sempre han tingut una conducte bastant
exemplar ja que la majoria de petites obres que s'han fet al barri, l'Ajuntament en molts
casos s'ha limitat a aportar els materials i els veïns han fet les obres que s'havien de fer.
Amb posterioritat al contacte amb el senyor Perramon va haver-hi una reunió en la que
va assistir l'alcalde i en la qual es va tornar a explicar la mateixa problemàtica:
enllumenat, clavegueram, etc.
Des del barri es té la sensació que s'enriuen dels veïns ja que es fa una reunió amb un
regidor presentant documentació, presentant plànols i fotos. Posteriorment se'n fa una
altra amb un altre regidor i l'alcalde, en la qual no tenen coneixement del contingut de la
reunió anterior i tota la documentació que s'ha entregat, amb el consegüent cost, es perd.
Es torna a fer una altra reunió.
L'última reunió que es va fer va ser el 18 d'octubre de 2006. Es va acordar, entre d'altres,
que es posarien d'acord amb Adif per fer una reunió, i com a qüestió principal determinar
quina és la titularitat del barri, ja que sempre que l'Ajuntament no ha complert respecte a
temes com l'enllumenat o clavegueram, era perquè es considerava que el barri sencer
era d'Adif.
Si els carrers són de Renfe, l'Ajuntament no fa res ja que després no cobra. Així mateix,
en el tros de camí que hi ha des de l'estació fins el desviament de La Guia tampoc no es
pot fer res perquè és de la Diputació, etc. Cada qüestió té un problema de titularitat, un
problema de gestió, un problema d'execució. Per aquest motiu, interessaria que
l'Ajuntament convoqués el més aviat possible la reunió amb Adif ja que cada cop que
plou, cau un tros de xemeia o de balcó sobre un cotxe, entre aigua a casa els veïns, etc.
Es considera una situació insostenible.
Sobre la reunió, es demana que sigui amb representants de la Generalitat i de la
Diputació ja que una de les opcions que s'ha plantejat és que Adif cedís o vengués el
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barri a la Generalitat o a l'Ajuntament. També es demana que hi assisteixin representants
de les diferents administracions com a parts interessades en algun dels aspectes de la
complexa problemàtica que incideix en aquest barri. Per exemple, la Diputació és
l'administració titular de la carretera que va des de l'estació de la Renfe fins al
desviament. S'ha demanat l'adopció d'un seguit de mesures perquè els cotxes no corrin
tant i la resposta per part de l'Ajuntament sempre ha estat que no pot decidir sobre les
qüestions plantejades perquè el titular és la Diputació.
Sobre l'accés des de l'aparcament, el titular és Renfe-rodalies; sobre la possible cessió
del barri per part de l'Adif, es demana que intercedeixi un representant de la Generalitat
per veure si aquesta està interessada en, com a mínim, saber quines serien les
condicions de l'eventual cessió.
També es requereix la presència de representants de l'Ajuntament de Manresa perquè
els veïns estan pagant impostos de la mateixa manera que qualsevol altre ciutadà i no és
just que no es disposi d'un enllumenat en condicions o el clavegueram estigui embussat.
La senyora Gómez diu que seria d'interès dels veïns de la Guia conèixer la posició de
cada partit respecte a què es vol fer amb el barri. Si es vol destinar aquesta zona a fer
habitatges unifamiliars s'entén que es deixi el barri com està, perquè s'entén que el que
es vol és que la gent marxi i es pugui requalificar. Si es vol fer un polígon industrial també
s'entén que no es faci res ja que és pretén que la gent marxi. En el cas que es vulgui
mantenir el barri i que aquest continuï creixent, no s'entén la situació d'abandonament en
que s'ha deixat.
Per tant, es voldria conèixer la posició que tenen els partits polítics municipals respecte el
barri, com a mostra de franquesa. També es voldria que quan es tractés amb
l'Ajuntament sempre es disposés del mateix interlocutor, i que hi hagi comunicació real.
Així mateix, es demana que s'intenti realitzar la reunió de què s'ha parlat amb caràcter
urgent perquè es porta massa temps esperant i arriba un punt en què la paciència
s'acaba.
La senyora Gómez diu que intervenir en el Ple és la primera de les mesures que han pres
els veïns. Per tant, es dóna una segona oportunitat i aprofitant que hi ha eleccions es
pretén que es comprometin i compleixin, no per després sinó per ara.
Sobre el segon dels acords del dictamen, en l'última de les reunions que es va fer amb
l'Ajuntament es va dir que encara que els carrers no fossin titularitat de l'Ajuntament,
aquest s'encarregaria del tema d'enllumenat públic com a servei bàsic i mínim de
qualsevol ciutat. Malgrat això, no s'ha complert aquest compromís per canviar les
bombetes.
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Quant a l'endegament d'un projecte d'accessibilitat, planteja múltiples qüestions.
Actualment l'accés al barri de La Guia només és possible amb ciclomotor, cotxe o
bicicleta. El problema sorgeix a l'hivern en què els miralls són insuficients ja que queden
entelats i no es veu res. Per això es va demanar que es posessin bandes rugoses o
algun sistema que frenés la velocitat dels cotxes justament abans de la corba, a l'alçada
del Pont Vell. Es té coneixement que no és una qüestió que toqui decidir a l'Ajuntament ja
que la titular és la Diputació, però es demanaria que es plantegés com a opció.
Pel que fa a l'accés peatonal , es tracta d'una carretera que no té vorera, no té
il·luminació, etc. Es demana que es posi il·luminació i que es posi un accés des de
l'aparcament de la Renfe que vagi directament cap al desviament de La Guia, de manera
que no es tingui la necessitat d'anar per la carretera i es pugui caminar amb una mica de
seguretat.
Els veïns del barri van fer fotos, van fer plànols, es va enviar també un plànol demanat a
l'oficina d'Urbanisme, sobre la zona on es creia oportú que s'havia de fer l'accés. Es va
comunicar que no hi havia cap problema i que era molt fàcil de decidir. Tot i així, es
continua esperant que es prengui la decisió.
Respecte a la il·luminació i als accessos, va sorprendre que en l'última de les reunions
amb un representant de l'Ajuntament es va comunicar que era estrany que encara es
demanés, quan en els projectes que s'havien aprovat per fer en el transcurs de la
legislatura vigent, ja hi constava aquest accés i una millor il·luminació de la zona des de
l'estació de la Renfe fins el desviament de La Guia. Per tant, no s'entén que si s'ha
aprovat aquesta obra, en reunions posteriors amb d'altres regidors, aquests no en tinguin
constància. Es demana, per tant, coordinació.

La senyora Mas i Pintó diu que el barri de la Guia és un barri de característiques
especials. Aquestes característiques venen determinades perquè és un conjunt
residencial de blocs aïllats en un espai obert. Hi ha altres barris a la ciutat que tenen
aquestes característiques, com per exemple el Xup, la Font dels Capellans, etc.
Això no obstant, dins d'aquest barri hi convergeixen d'altres factors que incideixen
directament sobre la seva realitat. Aquests factors són dos de bàsics. Per una banda, la
seva llunyania respecte el centre de la ciutat, en un entorn topogràficament difícil, que
n'agreuge el seu caràcter aïllat, i per l'altra, que té una titularitat especial que provoca que
la propietat es situï en una certa llunyania respecte de la realitat física del barri.
S'hauria de diferenciar tres aspectes o qüestions a tractar. En primer lloc, la problemàtica
que s'ha exposat sobre l'accessibilitat al barri; en segon lloc, l'estat dels espais
comunitaris, que en aquests moments no s'ha arribat a determinar de qui són titularitat; i
en tercer lloc, l'estat de les edificacions, que són competència de la propietat.
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Es poden engegar actuacions parcials de millores que l'Ajuntament pot arribar a fer en
aquest barri, però convé plantejar la problemàtica del barri amb tota la seva amplitud, i ,
per aquest motiu, s'escau un treball conjunt de les diferents institucions que per un motiu
o per un altre s'hi troben implicades, ja sigui per l'àmbit de les competències, ja sigui per
la seva vinculació directa amb determinats aspectes, com per exemple de titularitat de
vies que donen accessibilitat al barri. També convé implicar-hi a la propietat amb la
finalitat de definir estratègies comunes adreçades a solventar tota la problemàtica.
Per tant, l'objecte de la proposició és plantejar una reunió conjunta de la qual hi puguin
sortir, no només actuacions per solventar la problemàtica de serveis que el barri pot tenir,
sinó sobretot solucionar el destí dels habitatges que el conformen. Cal dir, al respecte,
que si d'una cosa es pot estar segur és del destí dels habitatges, ja que no es preveu que
aquest espai es destini a cap altre ús que al d'habitatges.
El Pla General, que és el marc en el qual s'inscriu tot el desenvolupament que té la ciutat,
preveu per aquest sector una qualificació que determina que el barri es mantingui, ja sigui
substituint les edificacions existents, ja sigui rehabilitant-les, però en cap cas planteja cap
altre ús. Per tant, no es poden tenir dubtes sobre el destí d'aquest sector de la ciutat.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que, tal com ha dit la regidora Mas, no és possible
plantejar en aquest sector cap altre ús que el que actualment es dóna, ja que així ho
preveu el Pla General.
Sobre la reunió que es proposa, aquesta ha de ser amb caràcter d'urgència ja que fa
molts anys que el barri pateix els problemes que s'han exposat. És necessari esbrinar a
qui correspon la responsabilitat i és necessari buscar les possibles solucions pel barri de
La Guia.
És necessari buscar solucions per mitjà de cessions dels espais públics de la propietat a
l'Ajuntament de Manresa, perquè pugui invertir en places, claveguerams o enllumenat; ja
sigui perquè la Generalitat, a través del programa Pla de Barris, inverteix en aquest barri
com a conseqüència de les deficiències d'habitabilitat, o fins i tot perquè la Diputació, com
a responsable en l'accessibilitat doni prioritat a aquesta actuació.
El senyor Javaloyes també fa referència al vici ocult de l'administració de l'Ajuntament
quant al desconeixement de la recepció o pèrdua de documentació a què ha fet
referència la senyora Gómez.
Pel que fa al manteniment de l'enllumenat, l'Ajuntament ja s'hi va comprometre l'any
2000. Han passat set anys des de llavors.
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La senyora Núria Sensat diu que és important fer l'exercici que s'està fent en el Ple. Els
veïns del barri estan en una situació de neguit, de tensió, de desconcert, de certa
frustració i desànim.
El barri de La Guia, com ha dit la regidora Mas, està en terra de ningú. Tot i que algunes
parts de la resolució del problema superen la dimensió de l'Ajuntament, la seva esfera
competencial i els seus recursos, s'ha de fer un exercici d'autocrítica i buscar aliances
amb altres administracions per fer pressió davant d'Adif, ja que és evident que aquesta
empresa no té interès en gestionar aquest barri.
És necessari, doncs, conèixer les condicions per les quals Adif es desprendria de la
titularitat. Per això s'ha de treballar conjuntament amb la Generalitat perquè ajudi en
aquest procés, perquè ajudi a la ciutat.
Així mateix, cal dir que l'Ajuntament ha d'actuar subsidiàriament en aquells àmbits en què
Adif se'n desentén, per evitar el procés de degradació del barri.

El senyor Perramon i Carrió diu que el contacte que es va tenir amb els veïns de La
Guia, i posteriorment amb la Renfe va deixar clar que Renfe no tenia intenció de fer
inversió en el barri i que, més aviat, la seva voluntat era desprendre's del patrimoni. La
preocupació des de la regidoria d'Habitatge va ser que es donés una situació de venda
del barri a segons qui sense escrúpols, que arribés a provocar una situació més difícil de
la que hi ha. Per tant, es pretenia que, si hi havia la voluntat ferma de Renfe de
desprendre's d'aquest patrimoni, qui tingués prioritat en la seva adquisició i a un preu
raonable, fossin els veïns. Aquesta és la qüestió que es va plantejar, però donada la
situació dels veïns, l'edat de la major part de llogaters i les condicions de lloguer que
tenen en aquests moments, feien que la situació no es veiés clara, i es va desestimar per
la major part del veïns, sent una opció perfectament raonable.
En aquest punt es va procurar que no se'n fes càrrec alguna persona que pogués crear
situacions de mobbing o de perjudici als veïns. Així mateix, es dóna la circumstància que
en tot el període no hi ha hagut inversió en els edificis. Per tant, Adif no ha complert els
seus deures de conservació i, a més, ha mantingut una part important de pisos buits,
sense que acomplissin la seva funció social.
En aquest context es va valorar la possibilitat que l'Ajuntament adquirís aquests
habitatges, però la inversió era molt gran, i es va considerar més pertinent que ho pogués
fer la pròpia Generalitat. Es va enviar un document a la Generalitat per veure si la
Generalitat podia adquirir-ho. En aquells moments hi havia algunes prioritats que
passaven davant i aquesta operació no va fructificar.
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Sobre la qüestió dels accessos i, concretament, el risc que es corre al passar per la
carretera, hi va haver una reunió amb tècnics municipals i responsables de patrimoni de
Renfe per tal d'intentar fer un accés des del propi aparcament. Aquesta qüestió no va ser
atesa per Adif, tot i que després es va reiterar la pressió perquè es portés a terme
aquesta actuació. En aquests moments és un tema pendent.
Per tant, atès que les actuacions exposades no han fructificat, sembla del tot pertinent
que s'acordi un compromís més ferm per tal de tornar a parlar amb Adif i, tot i la seva
resistència a fer inversions i a adquirir compromisos amb un barri, obligar-la a complir els
compromisos de propietat que té i parlar amb les administracions complementàries per
veure quines solucions es pot trobar a cadascun dels problemes que s'han exposat.
En conclusió, el barri s'ha de mantenir com a àmbit residencial i cal resoldre els temes de
seguretat, especialment, i també de manteniment dels edificis i de posar un valor a un
patrimoni de pisos, que alguns requereixen una inversió important per posar-los en
funcionament, però que és necessari desencallar en el futur.

El senyor Vives i Portell diu que voldria respondre a les preguntes concretes que ha
plantejat la representat del barri.
La postura del GMCiU és exactament la mateixa que s'ha expressat anteriorment pels
diversos grups polítics. El barri de La Guia s'ha de mantenir i s'ha de rehabilitar i ha de
ser per totes aquelles persones que hi viuen i les que hi vulguin anar a viure.
El GMCiU es lamenta de no haver disposat d'una part important de la informació ja que la
postura del grup no hauria estat la mateixa.
És difícil tractar amb empreses com Adif. Per tant, quan es planteja una proposta com la
que es porta a aprovació del Ple, a darrera hi ha d'haver una actitud que ha de ser
clarament agressiva. En aquest sentit, es disposa d'eines com l'execució subsidiària per
exigir la realització d'obres i el manteniment dels edificis.
Quan es reuneixin amb Adif, no s'ha de dir "escolta, que pensen fer a partir d'ara...", sinó
que s'ha de dir "miri, a qui sobre, d'entrada tenen això...". És a dir, en aquests moments
s'ha passat a l'ofensiva, i se'ls amenaça amb l'execució subsidiària. Són uns propietaris
que tenen les mateixes obligacions que la resta de propietaris.
S'ha de tenir un plantejament d'aquestes característiques. Els veïns han tingut paciència
de sants, des de la regidoria s'ha provat de parlar-hi, esbrinar coses, provar de trobar
alternatives. Quan hi ha una part que no vol parlar, quan hi ha una part que s'entesta a
instal·lar-se en la il·legalitat, com està fent Adif, s'ha d'actuar amb la contundència que la
llei dóna, per actuar contra qui no vol complir.
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El senyor Vives segueix dient, que a banda dels representants que l'Ajuntament de
Manresa pugui nomenar, des del GMCiU es veuria amb bons ulls que hi hagués un
representant del col·lectiu veïnal. Aquest col·lectiu ha demostrat que tenia un interès, ha
treballat, ha mantingut reunions, té un coneixement de la realitat que supera al de molts
regidors i, per tant, seria molt enriquidora la seva intervenció en la reunió.
En darrer terme, cal dir que és lamentable que aquest assumpte hagi hagut d'arribar a
aquest punt. Si tots els problemes que se susciten en l'àmbit de la gestió de l'Ajuntament
amb diversos barris, amb diverses realitats que s'han de regular, s'acabessin de
substanciar en el Ple, s'aniria malament. Això significa que hi ha hagut alguna cosa que
no ha funcionat i que, per qui toqui, ha de fer una autocrítica profunda i veure quins són
els processos que no han funcionat perquè hagin desembocat en una situació com
aquesta.
La senyora Gómez Lavado diu que si bé és cert que Renfe està promovent en certa
mesura una mena de mobbing immobiliari, que fa, moltes vegades, que la gent del barri
marxi, des del punt de vista dels veïns també ho està fent l'Ajuntament perquè la major
part de la gent del barri de La Guia és gent gran, que normalment per la seva edat o la
seva condició ha d'anar al metge moltes vegades. Aquest col·lectiu no disposa de
transport col·lectiu urbà i l'Ajuntament s'ha negat reiteradament a la implantació d'un
servei d'aquest tipus. Aquesta actitud també és considera de mobbing ja que molta gent
ha hagut de marxar del barri precisament per aquest motiu.
Per finalitzar, diu que els veïns de La Guia han portat una llista amb les adreces d'Adif i la
persona de contacte de Barcelona. S'espera que es pugui tenir la reunió el més aviat
possible.
La senyora Gómez acaba donant les gràcies en nom dels veïns del barri i demanant que
la col·laboració i coordinació entre veïns i Ajuntament sigui molt millor del que ha estat
fins ara.
L'alcalde diu que abans de 15 dies es convocaria la primera reunió de treball sobre els
temes que es van plantejar el dia 18 d'octubre. Per tant, abans de 15 dies es faria una
reunió entre representants de l'Ajuntament i dels veïns per repassar els temes puntuals
de manteniment i per configurar el pla de treball amb Adif.
L'alcalde sotmet a votació la proposició amb l'esmena in voce incorporada i s'aprova per
unanimitat dels 23 membres presents i, per tant, es declara acordat:

"1- L'Ajuntament de Manresa demanarà una reunió amb caràcter urgent
abans de les eleccions del 27 de maig amb els representants de I'ADIF,
l'Ajuntament, així com de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de
Barcelona i un representant dels veïns del barri de La Guia a fi i efecte que el
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contingut de la reunió sigui multidisciplinari i es pugui tractar tota la
problemàtica.
2- L’Ajuntament de Manresa assumirà el compromís del manteniment de
I'enllumenat públic, fins que s’aclareixin les qüestions sobre la titularitat amb
I'ADIF.
3- Endegar la realització d'un projecte d’accessibilitat que s’adequa a les necessitats de
mobilitat del barri, a desenvolupar amb les diferents institucions implicades"
3.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

3.1

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1.1

APROVAR EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE L'EDIFICI MUNICIPAL TEATRE
KURSAAL.

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 2 de març de 2007, que transcrit
diu el següent:
“Atès que el servei de Protecció Civil d’aquest Ajuntament, ha redactat el Pla
d’autoprotecció de l’edifici municipal del Teatre Kursaal, situat al Passeig de Pere III,
35.
Tenint en compte que l’article 19.1 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil
de Catalunya, estableix que els plans d’autoprotecció preveuen per a determinats
centres, empreses i instal·lacions, les emergències que es poden produir com a
conseqüència de llur pròpia activitat i les mesures de resposta davant situacions de
risc, de catàstrofes i de calamitats públiques que els poden afectar.
Atès que el mateix article 19, apartat 5, estableix que els plans d’autoprotecció, han de
ser aprovats, quan sigui procedent, per l’òrgan competent en la matèria corresponent i
han d’ésser homologats, en tot cas, per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya,
amb l’informe previ favorable de l’Ajuntament corresponent.
Considerant l’article 47 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de
Catalunya, on s’estableix que correspon al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del Pla
Bàsic d’Emergència Municipal, els plans específics municipals, els plans d’actuació
municipal, i en general, qualsevol altre instrument de planificació de protecció civil
d’àmbit municipal.
Vist que l’article 48 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, preveu que correspon a l’alcalde,
elaborar i sotmetre a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament, els Plans a què al·ludeix el ja
esmentat article 47.
Atès que el mateix article 48. 3 preveu expressament com a no delegable la
competència relativa a l’aprovació dels Plans referits.
Tenint en compte els informes emesos al respecte per la cap de la secció jurídica
administrativa de seguretat ciutadana i protecció civil, i pel Cap de la Policia Local,
respectivament.
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L’Alcalde President accidental d’aquest Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents:
ACORDS
1r.- Aprovar el Pla d’autoprotecció del l’edifici municipal Teatre Kursaal, situat al
Passeig de Pere III, 35, i que s’adjunta com annex al present dictamen.
2n.- Trametre a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, el Pla esmentat, als efectes
de la seva homologació.”

El senyor Vives i Portell diu que el GMCiU havia tingut coneixement que els bombers
van anar a fer una prova per veure com es podria evacuar el teatre i, al respecte, es
voldria saber quina avaluació n'havien fet.
El senyor Perramon i Carrió diu que es va fer una visita amb tècnics municipals i
bombers abans de la inauguració i, posteriorment, es va fer un curs de formació a tots
els grups de bombers de Manresa sobre el sistema d'evacuació del teatre.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 23 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

3.1.2

PRORROGAR EL CONVENI DE CESSIÓ D'ÚS DE LA PISTA CASTELL A
FAVOR DE CLUB BÀSQUET I UNIÓ MANRESANA.

A l'entrar en el coneixement d'aquest punt el senyor Vives i Portell s'absenta del Saló de
Sessions en compliment de la normativa sobre abstenció ( article 21 del ROF, de 28 de
novembre, i article 28 Llei 30/92, de 26 de novembre)
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 28 de febrer de 2007, que
transcrit diu el següent:
“En data 30 de març de 2001 es va signar un conveni regulador de la cessió d’ús de la
Pista Castell a favor de l’entitat CLUB BÀSQUET I UNIÓ MANRESANA.
Mitjançant acord de Ple de data 20 de març de 2006, es va prorrogar el conveni
regulador de l’esmentada cessió d’ús per un període d’un any, el qual finalitzarà el dia
29 de març de 2007.
En data 8 de febrer de 2007, el senyor Josep Santasusana Ribó, en representació de
l’entitat CLUB BÀSQUET I UNIÓ MANRESANA, ha presentat instància amb referència
registre d’entrada número 5.986, per la qual sol·licita la pròrroga del conveni de cessió
d’ús que l’Ajuntament de Manresa va atorgar a favor de la citada entitat.
La cap de la Secció d’Esports de Serveis a les Persones ha emès informe en data 9 de
febrer de 2007, segons el qual proposa prorrogar la indicada cessió per un nou
període d’un any, tal com també es preveu al paràgraf segon del pacte segon del
conveni de cessió d’ús en qüestió.
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El cap de la Secció de Contractació, Compres i Gestió Patrimonial ha emès informe
favorable al respecte en data 28 de febrer de 2007.
De conformitat amb l'article 221.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i amb subjecció al Capítol
II del Títol III del reglament de Patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988,
de 17 d'octubre, l'alcalde president proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
Prorrogar el conveni regulador de la cessió d'ús de la Pista Castell a favor de l’entitat
CLUB BÀSQUET I UNIÓ MANRESANA, per un període d’un any, el qual finalitzarà per
tant el dia 29 de març de 2008.”
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen
directament a votació i s'aprova per 22 vots afirmatius (8 GMS, 4 GMERC, 2 GMICV-EA,
7 GMCiU i 1 GMPPC) i una abstenció del senyor Vives i Portell en compliment de l'article
21 del ROF i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

L'alcalde disposa la lectura i votació conjunta dels dictàmens 3.1.3 i 3.1.4 de l'ordre del
dia, la qual cosa és acceptada per assentiment dels presents.

3.1.3

PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEVA INCLUSIÓ A L'ORDRE DEL DIA (ART.
82.3 DEL ROF): RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE
ZINGERLE METAL ESPAÑA, SL, PER IMPORT DE 24.445,06 EUROS, EN
CONCEPTE D'ADQUISICIÓ D'ESTRUCTURES MÒBILS (CARPES) PER A LA
CELEBRACIÓ DEL "MERCAT DELS SABORS".

Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, acordada per unanimitat
dels 24 membres presents, de conformitat amb l’article 82.3 del ROF, el secretari dóna
compte del dictamen de l'alcalde, de 12 de març de 2007, que transcrit diu el següent:
“L’Ajuntament promou una nova iniciativa a la Plaça Major anomenada “El Mercat dels
Sabors“ que té com a objectiu ampliar l’activitat comercial i turística de la ciutat
mitjançant una fira gastronòmica de qualitat que pugui complementar el mercat agrari
tradicional dels dissabtes.
Mitjançant resolució de 6 de març de 2007 de l’Alcalde president s’acordà
l’organització i celebració del “Mercat dels Sabors” durant tots els dissabtes del mes de
març, a la Plaça Major, en horari de 10.00 a 20.30 h.
Amb aquesta finalitat, s’ha fet necessària l’adquisició d’estructures mòbils (carpes) per
a la celebració d’aquest mercat i altres esdeveniments a la via pública similars.
Tenint en compte el pressupost del contracte i allò que disposa la legislació reguladora
dels contractes de les administracions públiques, la forma d’adjudicació ha de ser per
concurs públic. No obstant, atès el caràcter urgent i la voluntat d’immediata posta en
funcionament del mercat, no es va disposar de temps suficient per a tramitar la
contractació pel procediment habitual.
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Atès que el pressupost municipal vigent disposa de crèdit suficient per a finançar el
cost, en les partides i imports indicats:
Proveïdor
Zingerle Metal España
SL

Núm.
factura
20070126

Data factura Import (IVA Partida
inclòs)
pressupostària
09.03.2007
24.445,06 €
622.3.623

Atès l’informe de 12 de març de 2007 emès pel Cap de Servei de Desenvolupament.
Per tot això, l’Alcalde President proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
Reconèixer, a l’empara del que disposa l’article 23.1.e) del Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d’abril, l’article 163 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 60.2 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial en favor dels creditors que a
continuació es relacionen pel deute acreditat informat pel Cap de Servei de
Desenvolupament.
Creditor
Domicili
Zingerle Metal España SL Via Trajana, 50-56
08020 Barcelona

3.1.4

Concepte
Carpes, estructures i
mostradors mòbils

Import
24.445,06
€

PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEVA INCLUSIÓ A L'ORDRE DEL DIA (ART.
82.3 DEL ROF): RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE
PRODUCCIONS CULTURALS TRANSVERSAL SL, PER IMPORT DE 8.400,00
EUROS, EN CONCEPTE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE PLA DE FOMENT
TURÍSTIC."

Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, acordada per unanimitat
dels 24 membres presents, de conformitat amb l’article 82.3 del ROF, el secretari dóna
compte del dictamen de l'alcalde, de 12 de març de 2007, que transcrit diu el següent:
“L’Ajuntament de Manresa, juntament amb els ajuntaments de Súria, Cardona i
Santpedor, promou l’activitat turística de la comarca mitjançant el Pla de Foment
Turístic “Esplendor medieval de Manresa i el Bages”.
El cost total del projecte és de 1.000.550,00 €, dels quals la Direcció General de
Turisme de la Generalitat aporta una subvenció equivalent al 50% del pressupost total.
D’acord amb les condicions de sol·licitud de la Generalitat, per poder accedir a aquest
ajut ha estat necessària la redacció d’un projecte del Pla de Foment Turístic. El cost de
redacció és de 12.000,00 €, finançats en un 70% per l’Ajuntament de Manresa
(8.400,00 €) i la resta a parts iguals del 10% per a cadascun dels altres municipis
(1.200,00 €).
Ateses les condicions de sol·licitud i els terminis fixats per la Generalitat, no es va
disposar de temps suficient per a tramitar la contractació del treball segons el
procediment habitual.
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Atès que el pressupost municipal vigent disposa de crèdit suficient per a finançar el
cost, en les partides i imports indicats:
Proveïdor

Núm. factura Data factura

Produccions Culturals 2007018
Transversal SL

18.02.2007

Import (IVA Partida
inclòs)
pressupostària
8.400,00 €
751.0.226

Atès l’informe de 12 de març de 2007 emès pel Cap de Servei de Desenvolupament.
Per tot això, l’Alcalde President proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
Reconèixer, a l’empara del que disposa l’article 23.1.e) del Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d’abril, l’article 163 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 60.2 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial en favor dels creditors que a
continuació es relacionen pel deute acreditat informat pel Cap de Servei de
Desenvolupament.
Creditor
Domicili
Concepte
Import
Produccions Culturals Pg. Pere III, 14-16 Elaboració del projecte 8.400,00 €
Transversal SL
08242 Manresa
executiu del Pla de Foment
Turístic

Com que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde sotmet directament a
votació els dictàmens compresos en els punts 3.1.3 i 3.1.4 , ambdós inclosos en l'ordre
del dia, i s'aproven per unanimitat dels 23 membres presents, i , per tant, esdevenen
acords plenaris amb els continguts que han quedat reproduïts.

3.2 REGIDORIA DELEGADA D’ADMINISTRACIÓ
3.2.1 MODIFICAR LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL
FUNCIONARI APROVADA PER ACORD PLENARI DE DATA 15 DE GENER
DE 2007.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Administració, de 5 de
març de 2007, que transcrit diu el següent:
"Atès que per acord plenari de data 15 de gener de 2007 es va aprovar la Relació de
Llocs de Treball de l’Ajuntament de Manresa pel 2007.
Atès l’informe emès pel Cap de Servei de Serveis Financers en la que demana que es
modifiqui el tipus de jornada assignat al lloc de treball de Cap de Servei de TresoreriaTresorer/a municipal.
Vistes les característiques i responsabilitats que té assignades l’esmentat lloc de
treball que han d’implicar una dedicació plena i exclusiva a aquesta Administració
municipal.
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Atès l’informe favorable del del Comitè Tècnic de Valoració celebrat el dia 27 de febrer
de 2007.
És per això que el tinent d’alcalde, regidor delegat d’Administració proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següents
ACORD

1.- Modificar la Relació de Llocs de Treball del personal funcionari aprovada per acord
plenari de data 15 de gener de 2007, en el sentit de modificar el tipus de jornada del
lloc de treball següent:

CODI
LLOC

DENOMINACIÓ DEL LLOC

CAP DE SERVEI DE
TRESORIA I
FA301
TRESORER/A
29 B1 GENERAL

COMPLEME
VINCULA TIPUS REQUISI
NT
CIÓ
JORNAD
TS
FORMA DE NIVELL ESPECÍFIC
PLAÇA
A
(Grup) PROVISIÓ
CD
2006

F

J.D.E.

A

LL.D.
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32.415,61

2.- La persona ja adscrita a l’esmentat lloc de treball veurà modificades les seves
retribucions com a conseqüència de l’aprovació d’aquests acords, i li seran aplicades
amb efectes d’1 d’abril de 2007."

Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde el sotmet
directament a votació i s'aprova per 12 vots a favor (6 GMS, 4 GMERC i 2
GMICV-EA) i 7 abstencions (GMCiU) 3 abstencions dels senyors Irujo, Caballo i
Javaloyes per trobar-se absents de la Sala en el moment de la votació (art. 100 del
ROF), i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït

3.2.2

MODIFICAR EL CONVENI SUBSCRIT ENTRE L'AJUNTAMENT DE MANRESA
I CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Administració, de 8 de
març de 2007, que transcrit diu el següent:
“Antecedents
I. L'Ajuntament de Manresa i Correos y Telégrafos van signar en data 19 d'octubre de
1999 un conveni que tenia per objecte la prestació de serveis postals per part
d'aquesta última entitat, amb la finalitat de garantir la fiabilitat i la regularitat que
requereixen aquest tipus d'actuacions per a l'Ajuntament.
II. El ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 18 de novembre de 2002,
va aprovar una primera modificació d’aquest conveni, en el sentit d’ampliar l’àmbit de
les prestacions a realitzar.
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III. El ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 18 de setembre de 2006,
va aprovar una segona modificació del conveni.
IV. A la vista de la proposta realitzada per Correus, el secretari general ha emès un
informe en data 6 de març de 2007, en el qual proposa la modificació del conveni
vigent en l’actualitat, en el sentit de millorar els descomptes previstos sobre el total de
la facturació.
Consideracions jurídiques
L’estipulació cinquena del conveni esmentat preveu que durant els primers tres mesos
de l’any següent a la seva signatura, les parts hauran d’establir expressament les
condicions aplicables al següent període de vigència del conveni que serà, en tot cas,
d’un any natural.
L’òrgan competent per aprovar la modificació de les condicions fixades en el conveni
actualment vigent és el ple de la corporació, en la seva condició d’òrgan que en el seu
dia va aprovar el conveni inicial.
Per tot això, com a regidor delegat d’Administració de l'Ajuntament de Manresa,
proposo al ple de la corporació l'adopció del següent
ACORD
PRIMER. Modificar el conveni subscrit entre l'Ajuntament de Manresa i l'entitat Correos
y Telégrafos (avui Correos y Telégrafos, S.A.), en el sentit de millorar els descomptes
previstos sobre el total de la facturació. El detall de descomptes aplicable a partir de la
modificació que s’aprova és el que s’indica a continuació:
Servei prestat
Carta ordinària local
Carta ordinària capitals i administracions
Carta ordinària resta de poblacions
Carta certificada local
Carta certificada capitals i administracions
Carta certificada resta de poblacions
Notificacions procediment general (incloses locals,
capitals i administracions)
Notificacions procediment general (resta)

Descompte
24%
24%
15%
12%
12%
7%
12%
7%

SEGON. Facultar l'alcalde president per a la signatura de la documentació necessària per
donar compliment al punt anterior d'aquest acord.”

Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde el sotmet
directament a votació i s'aprova per unanimitat dels 19 membres presents i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

3.2.3

RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE TELEFÓNICA
MÓVILES ESPAÑA, SA SOCIEDAD UNIPERSONAL, PER IMPORT DE
4.507,76 EUROS, PEL MATERIAL INFORMÀTIC DE COMUNICACIONS
UTILITZAT EN LA JORNADA DE LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE
CATALUNYA DE DATA 1 DE NOVEMBRE DE 2006.
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El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Administració, de 22 de
febrer de 2007, que transcrit diu el següent:
“Atès que s’han acreditat obligacions a càrrec d’aquest Ajuntament que per diverses
causes no han estat reconegudes ni liquidades.
Atès que el Cap del Servei de Sistemes d'Informació han emès informe proposant que
es reconegui un crèdit extrajudicial a favor de l'empresa TELEFÓNICA MÓVILES
ESPAÑA, SA Sociedad Unipersonal, que ha subministrat el material informàtic de
comunicacions al servei de què es tracta.
José Luis Irujo Fatuarte, regidor delegat d’Administració i Salut, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent
ACORD:
Reconèixer a l’emparament del que disposa l’art.23.1.e) del reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d’abril , art. 163 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 60.2 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril, un crèdit extrajudicial en favor del creditor que a
continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel responsable del servei.
Creditor : TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SA Sociedad Unipersonal ,
CIF: A 78923125
Adreça: Ronda de Sant Pere, 9
08010 – Barcelona
Concepte: material informàtic de comunicacions necessari per la jornada de les
eleccions al Parlament de Catalunya de data 1 de novembre de 2006.
Import: 4.507,76 euros (IVA inclòs)”

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

4.

ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI

4.1

REGIDORIA DELEGADA D’URBANISME

4.1.1

APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL
CAP BAGES.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 7 de
març de 2007, que transcrit diu el següent:
“El 23 de maig del 1997 s’aprovà definitivament la revisió del Pla general de Manresa,
per resolució del conseller de Política territorial i Obres públiques de la Generalitat de
Catalunya. El Pla general, delimità un àmbit d’equipament sanitari-assitencial entre els
carrers Carrasco i Formiguera i Soler i March que delimiten l’actual centre
d’assistència Primària, que actualment es troba en situació de volum disconforme.
D’acord amb la Memòria del document elaborat per la Secció de Planejament i
informació, el CAP Bages, des de la seva obertura a l’any 1970, s’ha hagut d’anar
adaptant físicament als canvis del model sanitari al llarg dels anys i dels requeriments
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tècnics i de confort, per oferir un servei de qualitat, sense que mai hagi estat reformat
en la seva totalitat.
L’edifici ofereix un servei d’atenció primària especialitzada de tipus 2 d’abast comarcal,
servei d’urgències, una àrea d’administració i direcció del Servei d’Atenció Primària per
a tot el Bages, atenció domiciliària, despatxos per l’institut Català d’Avaluació mèdica,
espais destinats al Programa Sanitari d’Atenció a la Dona, unitat de Diabetis
Endocrinologia i Nutrició i un magatzem sanitari, d’oficina i neteja al servei de tots els
CAP de la SAP.
Quant a la ubicació, aquest és en un punt molt central de la ciutat, proper a l’espai
públic més important i transitat pels vianants, com és el Passeig Pere III, i amb bones
comunicacions urbanes i interurbanes.
Pel que fa al propi edifici, com constata l’informe dels serveis tècnics municipals de
setembre de 2005, ha quedat obsolet en moltes de les seves instal·lacions –
climatització i aigua calenta sanitària –, altres que només s’han arranjat parcialment –
electricitat –, i altres que s’han modernitzat –xarxa telefònica i informàtica -, però
restant en tots els casos deficiències.
El CAP Lepant ofereix l’atenció primària, i com ja s’ha comentat, el CAP Bages ofereix
l’atenció primària especialitzada de tipus 2, altres serveis especialitzats (PADES,
ICAM, PSAD-ASSIR, UDEN, administració general del SAP, magatzem sanitari,
d’oficina i neteja dels diferents CAP del SAP i un servei d’urgències ordinari (SOU).
Actualment, la situació del CAP Lepant, situat en una planta baixa d’un edifici
residencial del carrer Lepant, és insostenible per la manca d’espai físic on oferir el
servei sanitari d’atenció primària, essent necessari el seu trasllat, i en aquest sentit es
pretén concentrar en aquest punt ambdós CAP.
Per aquest motiu els objectius principals de la present modificació són els següents:
1. Ajustar els paràmetres del Pla general d’ocupació i edificabilitat que permetin la
necessària ampliació de l’edifici existent del CAP Bages d’acord amb les previsions
de transformació i ampliació del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya.
2. Establir les condicions i criteris per efectuar una correcta ubicació del nou sostre
sanitari en relació a l’edifici existent i en relació a l’entorn on s’ubica.
3. Establir els paràmetres reguladors per la previsió de places d’aparcament per al
nou sostre sanitari.
4. Garantir una correcta resolució de l’espai públic
En la Memòria s’explica més àmpliament la conveniència i oportunitat de la modificació
puntual del Pla, així com la descripció de la proposta.
L’article 94 Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’Urbanisme (TRLU), disposa que la modificació de qualsevol dels elements d’una
figura de planejament urbanístic es subjecta a les mateixes disposicions que en
regeixen la formació. Les propostes de modificació han de justificar la necessitat
d’aquesta, així com la conveniència i oportunitat, en relació amb els interessos públics
i privats concurrents. Com ha quedat recollit en els antecedents, el document proposat
inclou els arguments que justifiquen la modificació..
La tramitació de les modificacions de Pla general s’han de dur a terme d’acord amb el
procediment que s’estableix a l’article 83 del Text refós de la Llei d’urbanisme.
L’aprovació inicial, i també la provisional, correspon a l’Ajuntament.
De moment, d’acord amb l’article 83 TRLU, un cop aprovat inicialment el Pla s’haurà
de sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, a l’efecte puguin
formular-se al·legacions i, alhora, sol·licitar informe als organismes afectats per raó de
llurs competències sectorials, si escau.
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La convocatòria d’informació pública s’ha d’ajustar al que disposa l’article 3 del Decret
287/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament parcial de la Llei 2/2002,
de 14 de març, d’Urbanisme. De conformitat amb l’apartat 2.1 de l’esmentat article 3,
en el supòsit de tramitar la modificació puntual dels plans d’ordenació urbanística,
l’edicte s’ha de publicar en un diari de més divulgació a més del Butlletí Oficial que
correspongui. El termini d’informació es computa des de la darrera publicació
obligatòria.
En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local, la competència per a l’aprovació inicial del planejament general
correspon al Ple. També ho disposa l’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.
D’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim local, els
acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació urbanística,
requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació.
Vist l’informe emès pels Serveis Jurídics d’Urbanisme.
La Regidora delegada d'Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la Comissió
informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels següents:
ACORDS
1r. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL
CAP BAGES, redactat pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb allò que
disposa l’article 83 Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’Urbanisme.
2n. EXPOSAR al públic la Modificació puntual aprovada inicialment, durant un termini
d’un mes, a comptar des del dia hàbil següent al de la publicació del darrer dels
anuncis corresponents, en el Butlletí Oficial de la Província, i en la premsa periòdica,
als efectes de presentació d’al·legacions, perquè així ho disposa l’article 83.4 de la Llei
2/2002, de 14 de març, i article 3 del Decret 283/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme. Publicarho també en els mitjans de comunicació local i en el taulell d’edictes d’aquest
Ajuntament.”

La senyora Mas i Pintó diu que en el marc de la reorganització de l'atenció primària
comarcal i, també, la nova ubicació del Cap Lepanto en el Cap Bages, ha esdevingut
necessària la modificació de Pla per tal d'adaptar els paràmetres que aquest
equipament té segons el Pla General, a la nova edificació que suposa un lleuger
increment de sostre en relació a l'edifici actual, però, sobretot, suposa la remodelació
global de l'estètica de l'edifici actual i, també, la millora de les seves condicions
d'accessibilitat.
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L'objecte d'aquest dictamen és l'adaptació del Pla General als requeriments que
aquesta reorganització té en aquest edifici.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 22 vots afirmatius(8 GMS, 4
GMERC, 2 GMICV-EA, 7 GMCiU i 1 GMPPC) i 1 abstenció de la senyora Riera per
trobar-se absent de la Sala en el moment de la votació (art. 100 del ROF), i , per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

4.1.2

ALIENAR MITJANÇANT SUBHASTA PÚBLICA DOS SOLARS DE
TITULARITAT MUNICIPAL SITUATS AL C/ CANAL. 3 I A LA PL.
PEDREGAR, 6.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 6 de
març de 2007, que transcrit diu el següent:
"Antecedents
Mitjançant resolució d’alcaldia de 12 de gener de 2007 es va incoar l’expedient per a
l’alienació, mitjançant subhasta pública, de dues finques de titularitat municipal
situades al carrer de la Canal núm. 3 i a la plaça Pedregar núm. 6 de Manresa, que
responen a la següent descripció:
A)

Solar de forma irregular situat al carrer de la Canal núm. 3 de Manresa, que ocupa 43,10 m2
de superfície de sòl, i que consta dels següents límits:
Nord
Sud
Est
Oest

- Amb finca situada al carrer Nou núm. 8, amb referència cadastral 24 001 07,
propietat de la comunitat de propietaris
- Amb la finca situada a la plaça Pedregar núm. 6, amb referència cadastral 24
001 09, propietat de l’Ajuntament de Manresa
- Amb el carrer de la Canal
- Amb la finca situada a la plaça Pedregar núm. 5, amb referència cadastral 24
001 07, propietat de la comunitat de propietaris.

Referència cadastral: 24 001 08

Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa, al Volum 1902, Llibre 587, Full
138, Finca núm. 27.323, inscripció 5a.
B)

Solar de forma irregular situat a la plaça Pedregar núm. 6, que ocupa 43,40 m2 de superfície
de sòl, i que consta dels següents límits:
Nord

Sud
Est
Oest

- Amb finca situada al carrer de la Canal núm. 3, amb referència cadastral 24
001 08, propietat de l’Ajuntament de Manresa i amb la finca situada a la plaça
Pedregar núm. 5, amb referència cadastral 24 001 07, propietat de la comunitat
de propietaris.
- Amb la finca situada a la plaça Pedregar núm. 5, amb referència cadastral 24
001 07, propietat de la comunitat de propietaris, i amb la plaça Pedregar.
- Amb el carrer de la Canal
- Amb la finca situada a la plaça Pedregar núm. 5, amb referència cadastral 24
001 07, propietat de la comunitat de propietaris.

Referència cadastral: 24 001 09

Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa, al Volum 575, Llibre 144, Full
205, Finca núm. 1900.
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Ambdues finques consten anotades a l’Inventari Consolidat de béns, drets i obligacions
de l’Ajuntament, amb la qualificació jurídica de béns patrimonials, amb els números de
relació 3.1.155 i 3.1.88, respectivament.
Segons l’informe emès pels serveis tècnics municipals, les finques, d’acord amb el Pla
general de Manresa aprovat definitivament el 23 de maig de 1997, tenen la
classificació de sòl urbà i la qualificació urbanística de Residencial. Nucli antic (clau –
1.1).
El solar del carrer Canal núm. 3 ha estat valorat en CENT NORANTA-UN MIL CENT
VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (191.129,54 EUR) i el de
la plaça Pedregar núm. 6 en CENT NORANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS
CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (192.459,90 EUR), ascendint
la valoració en conjunt a TRES-CENTS VUITANTA-TRES MIL CINC-CENTS
VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (383.589,44 EUR),
segons informe emès pel Cap del servei d’Urbanisme en data 2 de gener de 2007.
Les esmentades finques no es troben incloses en cap ordenació, reforma o adaptació
que les faci necessàries per a l’Ajuntament.
L’interventor municipal ha informat en data 25 de gener de 2007 que el valor total dels
béns a alienar no excedeix del 10% ni del 25% dels recursos ordinaris del pressupost
consolidat de la corporació.
Mitjançant escrit signat per l’alcalde en data 7 de febrer de 2007 (registre de sortida
núm. 10817), es va donar compte de l’alienació al Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.
Consideracions legals
La normativa aplicable a l’alienació de béns patrimonials la trobem en els preceptes
següents:
-

-

articles 52.2 p), 53.1 q), 209, 214, 222, 223 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28
d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
articles 40, 41 i 42 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals, tenint en compte allò que resulta
modificat per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, de modificació de la Llei 7/1985
article 5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
General de la Llei de contractes de les administracions públiques
article 1445 i concordants del Codi Civil

S’ha redactat el plec de clàusules que conté les determinacions jurídiques,
econòmiques i administratives que han de regular específicament aquest contracte,
plec que s’adequa a les determinacions dels articles 66 i 67 del Reglament de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques, si bé tenint en compte que ens
trobem davant un contracte per a l’alienació d’un bé patrimonial.
La regidora delegada d’Urbanisme, tenint en compte l’informe emès pels serveis
jurídics d’Urbanisme i 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
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ACORDS
1r. ALIENAR, MITJANÇANT SUBHASTA PÚBLICA, els dos solars de titularitat
municipal situats al carrer Canal núm. 3 i a la plaça Pedregar núm. 6 de Manresa,
inscrits en el Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa, al Volum 1902, Llibre 587,
Full 138, Finca núm. 27.323, i al Volum 575, Llibre 144, Full 205, Finca núm. 1900,
respectivament. Consten anotats a l’Inventari General Consolidat de béns, drets i
obligacions de l’Ajuntament, amb la qualificació jurídica de béns patrimonials, amb els
números de relació 3.1.155 i 3.1.88, respectivament.
2n. APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS que
haurà de regir aquesta subhasta.
3r. CONVOCAR SUBHASTA PÚBLICA per a l’alienació dels dos solars esmentats en
el primer apartat, mitjançant inserció d’anunci en el tauler d’anuncis i en el Butlletí
Oficial de la Província, de conformitat amb allò disposat a l’article 78 del Real Decret
Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques.
4t. FACULTAR l’alcalde-president d’aquest Ajuntament per a què realitzi les
actuacions que resultin necessàries i signi els documents oportuns, tan públics com
privats, per a l’efectivitat dels precedents acords."
La senyora Mas i Pintó diu que es tracta de l'alienació de dues petites parcel·les
situades a la cantonada entre el carrer Pedregar i el carrer de la Canal, que es
pretenen subhastar amb un preu de partida de 190.000€ cadascuna de les dues
parcel·les, que es podran afegir per tal de fer la nova edificació.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 22 vots afirmatius(8 GMS, 4
GMERC, 2 GMICV-EA, 7 GMCiU i 1 GMPPC) i 1 abstenció de la senyora Riera per
trobar-se absent de la Sala en el moment de la votació (art. 100 del ROF), i , per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

4.1.3

APROVAR L'ESMENA D'ERRADA MATERIAL CONTINGUDA EN EL
DOCUMENT "MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL. SECTORS
EST" I APROVAR EL NOU REDACTAT SOTA EL TÍTOL "PLA GENERAL
DE MANRESA. CORRECCIÓ D'ERROR MATERIAL. EQUIPAMENTS AL
SECTOR EST".

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 7 de
març de 2007, que transcrit diu el següent:
“La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 25 de gener de 2007
va aprovar definitivament la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL.
SECTORS EST, promogut d’ofici per l’Ajuntament de Manresa, de conformitat amb
allò que disposa l’article 83 Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’Urbanisme.
Posteriorment, els serveis tècnics municipals de planejament han detectat una errada
en la memòria de la modificació puntual consistent en una contradicció en la definició
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de les qualificacions. Mentre en la documentació escrita es delimita un àmbit destinat
a equipament escolar (Clau E.1) entre els sectors Sagrada Família i Can Perramon, la
documentació gràfica el qualifica de (E. 3a)
També, en relació al solar destinat a residència assistida ubicat entre els carrers Font
dels Capellans, Cncepció Piniella i la futura avinguda del Països Catalans, la
documentació escrita qualifica el sistema de E.3a com a subclau de Sanitariassistencial (E-3), mentre que la documentació gràfica la qualifica de E.3.
Per aquest motiu i per tal d’esmenar aquests errors s’ha redactat un nou document
sota el títol: PLA GENERAL DE MANRESA. CORRECCIÓ D’ERROR MATERIAL.
EQUIPAMENTS AL SECTOR EST en el qual els serveis tècnics municipals proposen
les següents rectificacions:
1. Rectificar en la documentació gràfica la qualificació E.3a per Sistema
d’Equipament Educatiu (clau E.1) en l’àmbit inclòs entre els plans parcial
sagrada Família i Can Perramon.
2. Rectificar en la documentació gràfica la qualificació de E.3 per Sistema
d’Equipament Sanitari assistencial, subclau a (E.3a) en l'àmbit destinat
actualment a la Residència Assistida, en el plànol.
L’esmena d’errades materials ve regulada per l’article105.2 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, sobre règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, quan diu que: “Les Administracions públiques podran, així mateix,
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els error materials,
de fet o aritmètics existents en els seus actes”.
Així mateix, val a dir que l’article 10.1 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, estableix les regles d’interpretació
del planejament urbanístic i fa prevaler la documentació escrita, com així ja ho venia
interpretant la jurisprudència - Sentència del Tribunal Suprem, Sala del contenciós
administratiu, Secció 5a, de 28.01.1999, Ponent Sr. Ricardo Enriquez Sancho -.
Malgrat que la normativa i la jurisprudència resolen el conflicte a favor de la
documentació escrita, la rectificació evitarà possibles confusions i per tant és
procedent la seva tramitació.
El document rectificat va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament, en virtut de l’article 22,
lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i
l’article 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local, per tant, la
rectificació haurà de ser aprovada pel mateix òrgan i amb el quòrum exigit per l’article
114.3) TRLMRL.
Vist l’informe emès pels Serveis Jurídics d’Urbanisme.
La Regidora delegada d'Urbanisme, un cop informat aquest Dictamen per la Comissió
informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació
l'adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- APROVAR l’esmena d’errada material existent en la Modificació puntual del
Pla general d’ordenació “Sectors Est”, continguda en el document de PLA GENERAL
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DE MANRESA. CORRECCIÓ D’ERROR MATERIAL. EQUIPAMENTS AL SECTOR
EST, redactat pels serveis tècnics municipals d’Urbanisme.
SEGON.TRAMETRE A LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE
BARCELONA el document aprovat per a què, un cop informat, aprovi la correcció de
l’errada esmentada en el punt anterior, i ho publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb allò disposat a l’article 100 del Decret legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.”
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen
directament a votació i s'aprova per 22 vots afirmatius(8 GMS, 4 GMERC, 2 GMICVEA, 7 GMCiU i 1 GMPPC) i 1 abstenció de la senyora Riera per trobar-se absent de la
Sala en el moment de la votació (art. 100 del ROF), i , per tant, esdevé acord plenari
amb el contingut que ha quedat reproduït.

4.1.4

APROVAR DEFINITIVAMENT L'ESTUDI DE DETALL CTRA. IGUALADA 1-9
BARRI VISTA ALEGRE.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 7 de
març de 2007, que transcrit diu el següent:
"Per resolució de l’alcalde de data 27 de novembre de 2006, fou aprovat inicialment
l’Estudi de Detall, “Carretera d’Igualada, 1-9 Barri Vista Alegre” presentat per Pau
Castro Saez en representació de la societat ARRIAZ, SA, de conformitat amb allò que
disposa l’article 66, en relació al 64, tots dos del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol
L’expedient ha estat sotmès a un període d’informació pública de 20 dies, prèvia
publicació d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província núm. 306, de 23 de desembre
de 2006, en el diari El Periódico de Catalunya de 14 de desembre de 2006 i el diari
Regió 7 de 14 de desembre del mateix any; així mateix el document ha estat exposat
per mitjans telemàtics; també s’ha notificat al propietari de les finques incloses dins
l’àmbit territorial de l’Estudi de Detall. Durant el termini d’exposició pública no consta
que s’hagi presentat cap al·legació.
En la Resolució d’aprovació inicial els serveis tècnics municipals constataven la
necessitat de redactar un conveni de col·laboració entre la propietat i l’Ajuntament per
definir les obres d’urbanització, que permetessin atorgar a la parcel·la, la condició de
solar. Mitjançant Resolució d’Alcaldia de 5 de març s’ha aprovat el text del conveni al
qual es feia referència en aquella informe, i la signatura del qual és prevista pel dia 9
de març de 2007.
La Disposició Transitòria Novena del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, disposa “Els estudis de detall exigits
expressament pel planejament vigent en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta
Llei, i també els que resultin necessaris, es poden tramitar d’acord amb la normativa
anterior a la Llei 2/2002, fins que el planejament no incorpori les noves determinacions
sobre ordenació volumètrica.
La tramitació de l’Estudi de Detall ha seguit el procediment establert a l’article 64 per
remissió de l’article 66, ambdós del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual
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s’aprova la Refosa dels Textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, i
article 140 del Reglament de Planejament Urbanístic.
D’altra banda, d’acord amb el text literal d’aquella Disposició Transitòria així com els
criteris expressats des de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, ens
indiquen que els estudis de detall quan no són determinats explícitament pels plans
generals redactats segons el Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, i que equivalen a
les ordenacions volumètriques alternatives establertes al Text refós de la Llei
d’Urbanisme, no cal que siguin tramesos a aquella Comissió
La competència per a l’aprovació definitiva dels Estudis de detall correspon al Ple de la
Corporació, en virtut de l’article 52.2, lletra 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,
i l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local.

Vist l’informe emès pels serveis jurídics d’Urbanisme.
La regidora delegada d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la comissió
informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de la Corporació
l’adopció del següent:

ACORD

1r. APROVAR DEFINITIVAMENT L’”ESTUDI DE DETALL CTRA. IGUALADA 1-9
BARRI VISTA ALEGRE”, tramès per Pau Castro Saez en representació de la societat
ARRIAZ, SA, de conformitat amb allò que disposa l’article 66, en relació al 64, tots dos
del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol.

2n. PUBLICAR l’anunci de l’acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de
la Província i en la premsa periòdica de conformitat amb l’article 140 del
Reglament de Planejament Urbanístic, en relació a la Disposició Transitòria
Quarta de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme."

La senyora Mas i Pintó diu que l'estudi de detall tracta de la reorganització de la
volumetria del front d'edificació singular a la ciutat, que és el front que es veu des del
passeig del Riu i que dóna a la carretera d'Igualada. S'ha pretès que no sigui un front
continu sinó que tingui una sèrie de detalls, de tal manera que sigui visible tot l'espai
natural que queda al darrera.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 22 vots afirmatius(8 GMS, 4
GMERC, 2 GMICV-EA, 7 GMCiU i 1 GMPPC) i 1 abstenció de la senyora Riera per
trobar-se absent de la Sala en el moment de la votació (art. 100 del ROF), i , per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

4.2

REGIDORIA DELEGADA DE MEDI AMBIENT, PARCS I JARDINS
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4.2.1

MODIFICAR EL SERVEI DE DEIXALLERIA MUNICIPAL DE MANRESA, EN
EL SENTIT D'INCORPORAR UNA DEIXALLERIA MÒBIL.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Medi Ambient i
Parcs i Jardins, de 6 de març de 2007, que transcrit diu el següent:
“Antecedents
L’Ajuntament de Manresa i el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus van
signar en data 22 de desembre de 2004 les bases d’adscripció del servei de deixalleria
municipal a favor del Consorci.
El president Consorci ha presentat un escrit en data 24 de gener de 2007 (registre
d’entrada 3446), en el qual manifesta la seva disposició en posar en funcionament un
servei de deixalleria mòbil, que pot suposar un reforç important no només al servei de
deixalleria, sinó també a la gestió de residus en general.
L’escrit indicat acompanya el projecte de funcionament d’aquest servei de deixalleria
mòbil i determina que els cost anual de funcionament és de 47.251,20 €, inclòs l’IVA.
Per últim demana que s’aprovi aquesta ampliació del servei i consegüentment del
cànon anual que l’Ajuntament satisfà al Consorci, amb una previsió d’entrada en
funcionament a partir del mes d’abril de 2007.
La cap de la Unitat de Residus i Neteja ha emès un informe en data 5 de març de
2007, en el qual proposa l’ampliació del servei de deixalleria per incorporació del
sistema de deixalleria mòbil, la qual cosa comporta l’increment del cànon anual,
d’acord amb les condicions especificades en el Projecte d’establiment d’una deixalleria
mòbil a Manresa elaborat pel Consorci i el conjunt de prescripcions que s’incorporen a
l’esmentat informe.
Consideracions jurídiques
El pacte setè de les bases d’adscripció estableix que si amb motiu de la gestió del
servei de deixalleria el Consorci considera necessari introduir modificacions a les
prestacions vigents en cada moment, caldrà que compti amb la prèvia autorització de
l’Ajuntament quan aquestes modificacions comportin un major grau de prestacions i en
conseqüència suposin un increment del cànon que satisfà l’Ajuntament per al
finançament del servei.
L’òrgan competent per a la modificació i ampliació del servei és el ple de la corporació,
en la seva condició d’òrgan que en el seu dia va aprovar l’adscripció del servei de
deixalleria al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus.
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. Modificar el servei de deixalleria municipal de Manresa, que presta el
Consorci del Bages per a la Gestió de Residus en virtut d’adscripció de l’Ajuntament
de Manresa, en el sentit d’incorporar a la prestació del servei una deixalleria mòbil.

42

La prestació d’aquest nou servei de deixalleria mòbil es realitzarà de conformitat amb
el Projecte d’implantació d’una deixalleria mòbil de Manresa, presentat per al Consorci
del Bages per a la Gestió de Residus i que figura annex al present dictamen, si bé
incorporant a l’esmentat document les prescripcions que s’indiquen a continuació:
a) Quant al punt 2.2. Calendari i horaris de funcionament: Els horaris i punts més
adients per l’inici de l’activitat són els següents:
HORARIS:
Matins d’11.00 a 14.00
Tardes: de 17.00 a 19.30
UBICACIONS i CALENDARI DE PARADES:
Setmana 1
Matí
Setmana 1
Tarda
Setmana 2
Matí
Setmana 2
Tarda

DILLUNS
Pl. Crist Rei

DIMARTS
Mercat Font
dels
Capellans
El Xup

C/ Nou de
Sta. Clara
(Balconada)
La Parada. C/ Mercat Font
Pau Casals
dels
Capellans
Pl. Catalunya C/ Abat Oliva

DIMECRES
Pl. Catalunya

DIJOUS
Pl. Major

DIVENDRES
C/ Abat Oliva

DISSABTE
Mercat de
Puigmercadal

La Parada. C/ Pl. 8 de Març
Pau Casals

Viladordis

Els Comtals

C/ Nou de
Sta. Clara
(Balconada)
St. Pau

Pl. Major

Pl. 8 de Març

Mercat de
Puigmercadal

Pl. Crist Rei

Pl.
Democràcia

Pujada Roja

Aquestes són les premisses de partida. En un termini de 2 mesos a partir de
l’inici de la implantació del servei, s’haurà de:



Decidir la idoneïtat de les parades i horaris plantejats, i
determinar-ne les modificacions oportunes, si escau.
Posar la senyalització oportuna a cada una de les “parades”.

b) Quant al punt 2.3. Explotació del servei: El Consorci haurà de fer un control
exhaustiu de les dades d’aportacions fetes a la deixalleria mòbil (identificació
de l’usuari, adreça, tipus de residus aportats, ...) per tal de disposar de dades
sobre la utilització de la deixalleria de cara a possibles modificacions i
ampliacions del servei, campanyes d’informació, .... Per tal de poder gestionar
amb la màxima eficàcia aquestes dades, així com per poder-les-hi donar el
mateix tractament que a les dades d’aportacions fetes a la deixalleria fixa, es
considera molt necessari que aquest registre es realitzi en suport informàtic a la
mateixa base de dades que les de la deixalleria fixa (ja sigui a través
d’ordinador portàtil, PDA, ...).
Les dades corresponents a la deixalleria mòbil s’inclouran en l’informe mensual
que ja prepara el Consorci per a la deixalleria fixa.
El Consorci haurà d’identificar la parada on s’ubicarà la deixalleria mòbil.
Aquesta identificació té dues finalitats: una de reserva de l’espai necessari per
ubicar-hi la deixalleria i l’altra informativa de cara a l’usuari.
D’acord amb això, la identificació constarà de: senyalització horitzontal, per tal
de senyalitzar l’espai necessari per poder-hi ubicar la parada de la deixalleria
mòbil, i de senyalització vertical, consistent en el mateix element que
s’identificaran les parades de bus urbà (ja es donaran les dades del proveïdor i
el model). En el plafó corresponent, a part de posar-hi la informació medi
ambiental que es consideri pertinent, i hauria de constar el plànol amb la
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distribució de les parades, el calendari i horaris d’aportació en aquest punt
concret i també el calendari i horaris d’aportació en els altre punts de la ciutat.
Aquesta senyalització, tant la horitzontal com la vertical, s’haurà de col·locar als
2 mesos de l’inici de l’activitat; durant aquest temps es definirà amb exactitud
què es posa i on es posa la senyalització de cada una de les parades.
c) Quant al punt 5.2. Funcionament Es considera que no queda prou clar com es
pensen distribuir les 312 jornades a l’any de servei comptabilitzades al
pressupost, ja que es parla d’un servei de dilluns a dissabtes, però amb festius
exclosos. En aquest sentit, es considera correcte incloure en el cànon anual les
312 jornades de treball a l’any, i que les jornades, que per no ser dies feiners
no queden concretades, es distribueixin en diumenges i festius d’acord als
interessos de l’Ajuntament de Manresa. Si bé, al fer la liquidació anual de la
deixalleria, es tractarà la despesa real d’acord a les jornades de treball
efectuades d’acord al preu unitari per jornada d’aquest servei, que segons
l’indicat al projecte d’explotació presentat pel Consorci del Bages per a la gestió
de residus és de 147,60 €/dia.
Pel que fa al vehicle, es considera que el que s’especifica al projecte
d’explotació és molt petit. Si bé, pot ser suficient a l’inici de l’activitat, quan sigui
necessària una ampliació d’aquest servei es contemplarà la possibilitat
d’incorporar un vehicle estàndard segons els models de deixalleria mòbil
definits a la Norma Tècnica sobre deixalleries i altres equipaments municipals
elaborada per l’Agència de Residus de Catalunya, i que són susceptibles de ser
subvencionats per l’Agència.
SEGON. Determinar que la data d’inici d’aquesta instal·lació de deixalleria mòbil sigui l’1
d’abril de 2007, la qual cosa suposa un increment de la despesa prevista per aquest exercici de
35.438,40 € (preus 2007, IVA inclòs)."
La senyora Selga i Brunet diu que aquest nou servei que es posa a disposició de tots
els ciutadans és un servei universal i dirigit a tota la ciutat.
La deixalleria de Manresa és un servei on es pot i s'hi ha de portar els residus
municipals que no es poden llençar als contenidors dels carrers, com són fluorescents,
piles, olis, etc.
Aquesta deixalleria es va instal·lar l'any 2001 al polígon Bufalvent i des del seu inici es
va constatar que tenia una certa mancança, que era la llunyania per un ús diari de
coses petites.
La deixalleria de Manresa ha anat creixent en el seu ús en quantitat d'usuaris i de
tones recollides i no està exhaurida la seva capacitat de seguir creixent, però sí que en
aquesta legislatura es va proposar la possibilitat i s'ha tingut la oportunitat de crear una
deixalleria mòbil. És a dir, aproximar la recollida de les petites quantitats de residus
que han d'anar a la deixallleria i, que no poden anar als contenidors dels carrers, als
ciutadans.
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Es va traspassar la gestió del servei de deixalleria al consorci de residus. El consorci
ha dissenyat el tipus de deixalleria mòbil i com havia de ser el servei que ara es porta
a aprovació.
S'ha dissenyat una furgoneta fàcil de maniobrar i de dirigir a tots els punts de la ciutat,
fàcil d'aparcar, d'obrir i de ser d'aparador. Fins ara, les deixalleries mòbils que s'havien
dissenyat a la majoria de municipis eren, a vegades, grans camions o un camió
adaptat a deixalleria que es deixava a la via pública, i els veïns hi entren i hi dipositen
els residus.
La singularitat que proposa el Consorci es basa en l'atenció continua d'una persona
en la recepció dels residus i, per tant, duplicar l'atenció de poder explicar al ciutadà
que s'hi dirigeixi, els dubtes i aclariments que tingui sobre el servei de residus
municipals. És una atenció personalitzada amb la qual cosa s'aconsegueix multiplicar
la difusió d'informació sobre aquest tema.
Els llocs on podrà anar la deixalleria es concreten en 16 punts de la ciutat. 10 punts
són de freqüència setmanal, 2 quinzenal i 4 mensual. De moment, es fa una proposta
en ferm, però amb la disposició d'avaluar si el lloc triat o l'afluència és la més òptima.
Durant dos mesos s'acabarà d'avaluar aquesta decisió i, al finalitzar els dos mesos hi
haurà en el punt on hi vagi la deixalleria mòbil, una senyalització vertical en la que hi
constarà la propera data en què la deixalleria mòbil es tornarà a situar en aquell punt
concret. Es facilitarà, doncs, el coneixement de la situació on es troba la deixalleria en
cada moment per mitjà de plafons al carrer.
Així mateix, tal com va expressar el senyor Sala en la comissió d'Urbanisme, és
important informar a tota la ciutadania sobre l'existència d'aquest nou servei, per la
qual cosa s'està preparant una circular per a totes les llars de Manresa.
El cost de la implantació d'aquest servei representa una ampliació del cànon anual
amb 47.000€. El primer dia de sortida serà el 2 d'abril, i funcionarà de dilluns a
dissabte.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 22 vots afirmatius(8 GMS, 4
GMERC, 2 GMICV-EA, 7 GMCiU i 1 GMPPC) i 1 abstenció de la senyora Riera per
trobar-se absent de la Sala en el moment de la votació (art. 100 del ROF), i , per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

4.3

REGIDORIA DELEGADA DE VIA PÚBLICA

4.3.1

MODIFICAR LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL
TRANSPORT PÚBLIC URBÀ DE VIATGERS DE MANRESA.

SERVEI

DE

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada de Via Pública, de 9 de
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març de 2007, que transcrit diu el següent:
“Antecedents
El ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 17 de setembre de 1990, va
adjudicar la concessió administrativa de la gestió del servei municipal de transport
públic urbà de viatgers de Manresa, a l’entitat mercantil EMPRESA CASTELLÀ, SA.
El 15 de novembre de 2006 es va signar un acord entre l’Ajuntament, la Federació
d’Associacions de Veïns de Manresa i els sindicats amb representació en el sector que
tenia per objecte la millora del transport col·lectiu urbà i interurbà pels anys 2006-09.
A la clàusula cinquena d’aquest acord s’establia com a prioritari un procés d’ampliació
de línies pel període 2007-2009, en atenció al fet que el transport públic és un element
cohesionador de la ciutat i base d’una futura mobilitat més sostenible.
Segons aquest conveni, al gener de 2007 es va iniciar una modificació de les línies del
servei de transport públic de Manresa que comportava la adscripció d’un altre vehicle a
la línia de la Parada (L2) passant de 2 a 3 autobusos en dia feiner, fet que comportava
recuperar la freqüència dels 15 minuts però amb una capacitat de transport major,
adequant-se també el creixement de població a la zona servida per la línia. També es
va dotar d’un altre bus de suport per tal de preveure l’increment de hores de treball i el
seu manteniment correcte passant de 10 a 12 unitats amb 9 vehicles com a màxim en
servei i 3 en espera per manteniment i avaries.
En compliment de les previsions del conveni indicat, en aquests moments resulta
procedent la creació d’una nova línia anomenada línia perimetral – estacions que
permetrà connectar l’estació de Renfe amb els principals punts d’interès de la ciutat
com són el Centre Hospitalari, la zona universitària, estació d’autobusos, estació dels
Ferrocarrils de la Generalitat, Els Trullols, Mossos d’esquadra, Hospital General St.
Joan de Déu. Aquest servei es farà amb tres autobusos, amb unes freqüències de pas
d’uns 20 minuts.
El cap de la Unitat de Circulació i Transport ha emès un informe en data 22 de febrer
de 2007, en el qual es proposa la modificació de les línies del servei de transport
públic de Manresa, incorporant la incidència que té l’aplicació d’aquesta modificació en
el règim econòmic financer de la concessió.
El cap de la Secció de Tresoreria ha emès informe en data 5 de març de 2007, en
relació amb aquest modificat.
Mitjançant proveïment de l’alcalde president de data 5 de març de 2007, s’ha
complimentat el tràmit d’audiència al concessionari que prescriu l’article 59.1 del Text
refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial
decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny.
La concessionària, a través d’escrit de referència registre d’entrada 11652, de 8 de
març de 2007, ha manifestat la seva conformitat amb la modificació proposada.
El cap de la Secció de Contractació, Compres i Gestió Patrimonial ha emès un informe
jurídic en data 9 de març de 2007, en relació amb la modificació proposada.
Consideracions jurídiques
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1. Règim jurídic aplicable. L'Ajuntament té la potestat d'ordenar discrecionalment les
modificacions del servei que aconselli l'interès públic, i entre altres, la variació en la
qualitat, la quantitat, temps o lloc de les prestacions en què el servei consisteixi, de
conformitat amb la clàusula 20a del plec regulador de la concessió, en concordança
amb els articles 127 del Reglament de serveis de les corporacions locals de 17 de juny
de 1955 i 248 lletra a) del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny.
2. Tramitació. De conformitat amb l'article 59.1 del TRLCAP, en concordança amb
l’article 275 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, la tramitació de l'expedient de modificació
del contracte ha de seguir la tramitació següent:
-

Audiència prèvia al contractista.
Informe del secretari i l'interventor de la corporació.
Dictamen preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora de la
Generalitat de Catalunya, si l'import de la modificació del contracte
excedeix el 20% del preu del contracte i aquest és superior a
6.010.121,04 EUR, supòsit que en aquest cas no es dóna.

3. Termini per a l'entrada en vigor de la modificació. El termini per posar en
funcionament la modificació que s’aprovi se subjectarà a allò que disposa l’apartat 2 de
la clàusula 20a del plec que regeix la concessió.
4. Òrgan competent. L'òrgan competent per a l'adopció de l'acord de modificació és el
ple de la corporació, en la seva condició d'òrgan de contractació, de conformitat amb
l'article 274.2 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 Via Pública, proposo al ple de la corporació
l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Modificar la concessió administrativa del servei de transport públic urbà de
viatgers de Manresa, adjudicada a l’entitat mercantil EMPRESA CASTELLÀ, SA (CIF
A 08510059 - carrer Sant Antoni M. Claret s/n de Manresa), en el sentit de:
A. Donar el redactat que es transcriu a continuació a la clàusula tercera del plec que
regeix la concessió:
“Clàusula 3.- El nou servei objecte de Concessió comprèn les següents línies:
•
•
•
•
•
•

Línia 1.- Balconada
Línia 2.- La Parada
Línies 3 i 5.- Mion / Sant Pau-Viladordis-Dolors
Línia 4.- Sgda. Família-Font
Línia F (6 i 7).- Festius Balconada i Festius La Parada
Línia 8.- Perimetral-Estacions

LÍNIA 1.- BALCONADA
Itinerari:
C/ Oleguer Miró, C/ Nou de Sta. Clara, C/ Divina Pastora, C/ Sant Maurici, C/ Sant
Llorenç de Brindisi, C/ de la Sardana, Avda. Francesc Macià, C/ Viladordis, C/ Sant
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Cristòfol, C/ Indústria, Av. Bases, C/ Sant Josep, C/ Primer de Maig, Passeig de Pere
III, C/ Guimerà, Muralla del Carme, Ctra. de Vic, C/ Bisbe Comes, Av. Bertrand i Serra,
Ctra. del Pont, C/ Sant Blai, C/ Puig i Cadafalch, Passeig de Joan Miró, C/ Domènech i
Montaner, C/ Josep Guitart i C/ Oleguer Miró.
Parades:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1

Balconada-Oleguer Miró
Divina Pastora
Sant Llorenç Brindisi
Viladordis-FGC
Viladordis-Providència
Viladordis-Ctra. del Pont
Sant Cristòfol-Sgda. Família
Sant Cristòfol-S.J. d'en Coll
Indústria-Estació Bus
Indústria-Av. Bases
Av.Bases-P.de la Creu
Av.Bases-Politècnica
Av.Bases-C.Hospitalari
Sant Josep-Poble Nou
Plaça Espanya
Guimerà
Ctra.Vic-Puigmercadal
Ctra.Vic-Caritat
Ctra.Pont-Foneria
Ctra.Pont-Roger de Flor
Sant Blai(Centre Civic)
Sant Blai(Bisbe Perelló)
Cal Gravat-Puig i Cadafalch
Cal Gravat-P.Joan Miró
Balconada-Col.S.i Hunter
Balconada-Josep Guitart
Balconada-Oleguer Miró

Horari:

a) Feiners de dilluns a divendres excepte agost.
Sortides de Balconada-Cal Gravat
a Guimerà
5:30
6:00 6:30
7:00 7:10 7:20 7:30 7:40 7:50
8:00 8:10 8:20 8:30 8:40 8:50
9:01 9:12 9:23 9:34 9:45 9:56
10:07 10:18 10:30 10:42 10:54
11:06 11:17 11:28 11:39 11:50
12:02 12:14 12:26 12:38 12:51
13:04 13:17 13:30 13:43 13:56
14:09 14:22 14:34 14:46 14:58
15:10 15:22 15:34 15:46 15:58
16:09 16:20 16:31 16:42 16:53
17:04 17:15 17:26 17:38 17:50
18:02 18:14 18:27 18:40 18:53
19:06 19:18 19:30 19:42 19:54
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20:05 20:16 20:30 20:45
21:00 21:10 21:25 21:40 21:55
22:10 22:25
Sortides de Guimerà
a Balconada-Cal Gravat
5:20 5:50
6:20 6:50 7:10
7:26 7:36 7:46 7:56
8:06 8:16 8:26 8:36 8:47 8:58
9:08 9:19 9:30 9:41 9:52
10:03 10:15 10:26 10:38 10:50
11:01 11:12 11:24 11:35 11:47 11:58
12:10 12:22 12:34 12:47
13:00 13:12 13:25 13:38 13:51
14:04 14:17 14:29 14:41 14:54
15:06 15:18 15:30 15:42 15:53
16:04 16:16 16:27 16:38 16:49
17:00 17:11 17:23 17:34 17:46 17:58
18:10 18:23 18:36 18:48
19:01 19:13 19:25 19:38 19:49
20:00 20:15 20:30 20:45
21:00 21:15 21:30 21:45
22:00 22:15

b) Dissabtes de tot l’any més feiners d’agost
Sortides de Balconada-Cal
Gravat a Guimerà
5:30
6:00
6:30
7:00
7:30 7:45
8:00 8:15 8:30 8:45
9:00 9:15 9:30 9:45
10:00 10:15 10:30 10:45
11:00 11:15 11:30 11:45
12:00 12:15 12:30 12:45
13:00 13:15 13:30 13:45
14:00 14:15 14:30 14:45
15:00 15:15 15:30 15:45
16:00 16:15 16:30 16:45
17:00 17:15 17:30 17:45
18:00 18:15 18:30 18:45
19:00 19:15 19:30 19:45
20:00 20:15 20:30 20:45
21:00 21:10 21:25 21:55
22:10 22:25
Sortides de Guimerà
a Balconada-Cal Gravat
5:20 5:50
6:20 6:50
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7:20
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00

7:30
8:15
9:15
10:15
11:15
12:15
13:15
14:15
15:15
16:15
17:15
18:15
19:15
20:15
21:15
22:15

7:45
8:30
9:30
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30

8:45
9:45
10:45
11:45
12:45
13:45
14:45
15:45
16:45
17:45
18:45
19:45
20:45
21:45

LÍNIA 2.- LA PARADA

Itinerari:

C/ Pau Casals, C/ Enric Morera, Ctra. Santpedor, Plaça Bonavista, Passeig de Pere III,
C/ Guimerà, Muralla de Sant Domènec, Ctra. de Cardona, C/ Bruc, C/ Barcelona,
Plaça Bages, Av. Bases, Plaça de Prat de la Riba, Av. Els Dolors, C/ Sta. Joaquima i
C/ Pau Casals.
Parades:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1

La Parada-Pau Casals
Ctra.Santpedor-Enric Morera
Ctra. Santpedor-Valentí Almirall
Ctra.Santpedor-Pça.Mallorca
Ctra.Santpedor-Estació Bus
P.Pere III-Bonavista
Plaça Espanya
Guimerà
Ctra.Cardona-Pompeu Fabra
Bruc-Col.Renaixença
Barcelona-Ginjoler
Av.Bases-C.Hospitalari
Av.Bases-Politècnica
Av. Bases-Llibertat
Av. Els Dolors-Pl. Prat de la Riba
Av. Els Dolors-Josep Arola
Av. Els Dolors-Alcalde Prunés
La Parada-Pau Casals
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Horaris:

a) Feiners de dilluns a divendres excepte agost:
HORARIS
SORTIDES
PARADA A GUIMERÀ
5:40
6:00
7:00
8:02
9:02
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00

6:30
7:12
8:14
9:14
10:15
11:15
12:15
13:15
14:15
15:15
16:15
17:15
18:15
19:15
20:15
21:15
22:15

7:24
8:26
9:30
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30

7:36
8:38
9:45
10:45
11:45
12:45
13:45
14:45
15:45
16:45
17:45
18:45
19:45
20:45
21:45

DE

7:50
8:50

HORARIS
SORTIDES
DE
GUIMERÀ A PARADA
5:30 5:50
6:15 6:45
7:06 7:18 7:30 7:42 7:54
8:06 8:18 8:30 8:42 8:54
9:10 9:25 9:40 9:55
10:10 10:25 10:40 10:55
11:10 11:25 11:40 11:55
12:10 12:25 12:40 12:55
13:10 13:25 13:40 13:55
14:10 14:25 14:40 14:55
15:10 15:25 15:40 15:55
16:10 16:25 16:40 16:55
17:10 17:25 17:40 17:55
18:10 18:25 18:40 18:55
19:10 19:25 19:40 19:55
20:10 20:25 20:40 20:55
21:10 21:25 21:40 21:55
22:10
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b) Dissabtes de tot l’any i feiners d’agost:

HORARIS
SORTIDES
PARADA A GUIMERÀ
5:40
6:00
7:00
8:10
9:10
10:10
11:10
12:10
13:10
14:10
15:10
16:10
17:10
18:10
19:10
20:10
21:10
22:10

6:30
7:30
8:30
9:30
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30

7:50
8:50
9:50
10:50
11:50
12:50
13:50
14:50
15:50
16:50
17:50
18:50
19:50
20:50
21:50

HORARIS
SORTIDES
GUIMERÀ A PARADA
5:30
6:15
7:15
8:10
9:10
10:10
11:10
12:10
13:10
14:10
15:10
16:10
17:10
18:10
19:10
20:10
21:10
22:10

5:50
6:45
7:30
8:30
9:30
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30

DE

DE

7:50
8:50
9:50
10:50
11:50
12:50
13:50
14:50
15:50
16:50
17:50
18:50
19:50
20:50
21:50
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LÍNIA 3.- MION
Itinerari:
C/ Guimerà, Muralla de Sant Domènec, Ctra. Cardona, C/ Lepant, Av. Tudela, Camí de
la Gravera, C/ Pirineu, C/ Cadí, C/ Callús, Av. Juncadella, Plaça Bages, C/ Sant Josep,
C/ Primer de Maig, Passeig Pere III i C/ Guimerà.
Parades:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1

Guimerà
Ctra.Cardona-Pompeu Fabra
Ctra.Cardona-Francesc Moragues
Lepant-Av.Tudela
Av.Tudela-Solsona
Camí de la Gravera
Pirineu-Madrid
Pirineu-Pedraforca
Cadí
Plaça Bages
Sant Josep-Poble Nou
Plaça Espanya
Guimerà

Horaris:
Totes les sortides seran des de la parada del C/ Guimerà.

a) Feiners de dilluns a divendres excepte juliol i agost:
7:30
8:35
9:00
9:25
10:30
10:55
11:20
11:45
12:10
13:15
14:20
14:45
15:10
16:15
16:40
17:05
18:10
18:35
19:00
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19:25
20:30
20:55

b) Dissabtes de tot l’any més feiners de juliol i agost:
7:30
8:35
9:00
9:25
10:30
10:55
11:20
11:45
12:10
13:15

15:10
16:15
16:40
17:05
18:10
18:35
19:00
19:25
20:30
20:55

LÍNIA 5.- SANT PAU-VILADORDIS-DOLORS
Itinerari:
C/ Guimerà, Muralla de Sant Domènec, Plaça Valldaura, Muralla de Sant Francesc,
Passeig del Riu, Ctra. de Manresa-Abrera, Camí de Sant Pau, C/ Doctor Tarrés,
Variant de Manresa, Ctra. a Viladordis, C/ Vilamajor, Ctra. a Viladordis, C/ Montcau, C/
Fra Jacint Coma i Galí, C/ Font dels Capellans, C/ 5ª Travessia, C/ Sant Joan, Plaça
Prat de la Riba, Ctra. de Vic, Plaça Bonavista, Passeig de Pere III i C/ Guimerà.
Parades:
1
2
3
4

Guimerà
P. Valldaura
Sant Pau-D.Tarrés
Sant Pau-C-1411
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5
6
7

Viladordis
Font-F.J.Coma i Galí
Sant
Joan
(5ª
Travessia)
8 Sant Joan-Col.Espill
9 Sant Joan-Pjda.Roja
10 P.Pere III-Bonavista
11 Plaça Espanya
1 Guimerà

Horaris:
Totes les sortides seran des de la parada del C/ Guimerà.
a) Feiners de dilluns a divendres excepte juliol i agost:
7:55
9:50
12:35
13:40
15:35
17:30
19:50
b) Dissabtes de tot l’any més feiners de juliol i agost:
7:55
9:50
12:35
15:35
17:30
19:50

LÍNIA 4.- SGDA. FAMILIA-FONT
Itinerari:
C/ Granollers, C/ Sgda. Família, C/ Sant Cristòfol, C/ Indústria, Av. Bases, C/ Sant
Josep, C/ Primer de Maig, Passeig de Pere III, C/ Guimerà, Muralla del Carme, Ctra.
de Vic, C/ Bisbe Comes, Av. Bertrand i Serra, Ctra. del Pont, C/ Viladordis, C/
Montcau, C/ F. Jacint Coma i Galí, i C/ Granollers.
Parades:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Font-Granollers
Sant Cristòfol-Sgda. Família
Sant Cristòfol-S.J. d'en Coll
Indústria-Estació Bus
Indústria-Av. Bases
Av.Bases-P.de la Creu
Av.Bases-Politècnica
Av.Bases-C.Hospitalari
Sant Josep-Poble Nou
Plaça Espanya
Guimerà
Cra.Vic-Puigmercadal
Cra.Vic-Caritat
Cra.Pont-Foneria
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15
16
17
1

Viladordis-Ctra. del Pont
Tossal del Coro
Font-F.J.Coma i Galí
Font-Granollers

Horaris:
Totes les sortides seran des de la parada del C/ Granollers.

a) Feiners de tot l’any:
7:15
7:45
8:15
8:45
9:15
9:45
10:15
10:45
11:15
11:45
12:15
12:45
13:15
13:45
14:15
14:45
15:15
15:45
16:15
16:45
17:15
17:45
18:15
18:45
19:15
19:45
20:15
20:45
LÍNIA F.- FESTIUS BALCONADA-LA PARADA
Itinerari:
C/ Guimerà, Muralla del Carme, Ctra. de Vic, C/ Bisbe Comes, Av. Bertrand i Serra,
Ctra. del Pont, C/ Sant Blai, C/ Puig i Cadafalch, Passeig de Joan Miró, C/ Domènech i
Montaner, C/ Josep Guitart, C/ Oleguer Miró, C/ Nou de Sta. Clara, C/ Divina Pastora,
C/ Sant Maurici, C/ Sant Llorenç de Brindisi, C/ de la Sardana, C/ Viladordis, C/ Sant
Cristòfol, Ctra. de Vic, Muralla del Carme, Muralla de Sant Domènec, Ctra. Cardona,
C/ Lepant, Av. Tudela, Camí de la Gravera, C/ Pirineu, C/ Cadí, C/ Callús, Av.
Joncadella, Plaça Bages, Av. Bases, Plaça de Prat de la Riba, Av. Els Dolors, C/ Sta.
Joaquima , C/ Pau Casals, C/ Enric Morera, Ctra. Santpedor, Plaça Bonavista, Passeig
de Pere III i C/ Guimerà.
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Parades:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
1

Guimerà
Ctra.Vic-Puigmercadal
Ctra.Vic-Caritat
Ctra.Pont-Foneria
Ctra.Pont-Roger de Flor
Sant Blai(Centre Civic)
Sant Blai(Bisbe Perelló)
Cal Gravat-Puig i Cadafalch
Cal Gravat-P.Joan Miró
Balconada-Col.S.i Hunter
Balconada-Josep Guitart
Balconada-Oleguer Miró
Divina Pastora
Sant Llorenç Brindisi
Viladordis-Providència
Viladordis-Ctra. del Pont
Sant Cristòfol-Sag. Família
Sant Cristòfol-S.J. d'en Coll
Ctra.Vic-Bonavista
Ctra.Vic-Sol
Muralla del Carme-Sant Domènec
Ctra.Cardona-Pompeu Fabra
Ctra.Cardona-Francesc Moragues
Lepant-Av.Tudela
Av.Tudela-Solsona
Camí de la Gravera
Pirineu-Madrid
Pirineu-Pedraforca
Cadí
Plaça Bages
Av.Bases-C.Hospitalari
Av.Bases-Politècnica
Av. Bases-Pl.de la Creu
Av. Els Dolors-Pl. Prat de la Riba
Av. Els Dolors-Josep Arola
Av. Els Dolors-Alcalde Prunés
La Parada-Pau Casals
Ctra.Santpedor-Enric Morera
Ctra.Santpedor-Valenti Almirall
Ctra.Santpedor-Pça.Mallorca
Ctra.Santpedor-Estació Bus
P.Pere III-Bonavista
Plaça Espanya
Guimerà

Horaris:
Recorregut direcció Balconada- Cal Gravat:
Sortides de
Guimerà a
Balconada

Sortides de
Balconada a
Guimerà
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8:00

8:30

8:15

8:45

9:00

9:30

9:15

9:45

10:00 10:30

10:15

10:45

11:00 11:30

11:15

11:45

12:00 12:30

12:15

12:45

13:00 13:30

13:15

13:45

14:00 14:30

14:15

14:45

15:00 15:30

15:15

15:45

16:00 16:30

16:15

16:45

17:00 17:30

17:15

17:45

18:00 18:30

18:15

18:45

19:00 19:30

19:15

19:45

20:00 20:30

20:15

20:45

21:00 21:30

21:15

21:45

22:00 22:30

22:15

22:45

Recorregut direcció Mion- La Parada:

Sortides de Muralla
del Carme a La
Sortides de La
Parada
Parada a Guimerà

8:00

8:30

8:20

8:50

9:00

9:30

9:20

9:50

10:00

10:30

10:20

10:50

11:00

11:30

11:20

11:50

12:00

12:30

12:20

12:50

13:00

13:30

13:20

13:50

14:00

14:30

14:20

14:50

15:00

15:30

15:20

15:50

16:00

16:30

16:20

16:50

17:00

17:30

17:20

17:50

18:00

18:30

18:20

18:50
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19:00

19:30

19:20

19:50

20:00

20:30

20:20

20:50

21:00

21:30

21:20

21:50

22:00

22:30

22:20

22:50

LÍNIA 8.- PERIMETRAL-ESTACIONS
Itinerari:
Renfe-Pl. Reforma, Ps. del Riu, carrer de Folch i Torres, carrer del Bruc, carrer de
Barcelona, Pl. Bages, Av. Bases, Ctra. de Santpedor, Estació d’Autobusos, carrer de
pare Clotet, Ctra. de Vic, carrer de Gaudí, carrer de Viladordis, carrer de Sant Cristòfol,
Ctra. del Pont de Vilomara, carrer de Joan Fuster, Av. dels Països Catalans, carrer
d’Alvar Aalto, Ctra. del Pont, carrer de Puig i Cadafalch, Ps. de Joan Miró, Carrer de
Domènech i Montaner, carrer de Josep Guitart, carrer d’Oleguer Miró, carrer Nou de
Sta. Clara, carrer de la Divina Pastora, carrer de Sant Maurici, carrer de Sant Llorenç
de Brindisi, carrer de la Sardana, Av. de Francesc Macià, carrer de Viladordis, carrer
de Sant Cristòfol, carrer de la Indústria, Av. Bases, Pl. Bages, carrer de Barcelona,
carrer del Bruc, carrer de Prudenci Comellas, carrer Dos de Maig, Pl. del Mil·lenari, Ps.
del Riu, Pont de St. Francesc, antiga carretera de Manresa-Abrera, Renfe-Pl. Reforma.
Parades:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Pl. Reforma-Renfe
Bruc-Rubió i Ors (Policia Local)
Bruc-Col. Renaixença
Barcelona-Ginjoler
Centre Hospitalari
Av. Bases-UPC
Ctra. Santpedor-Valentí Almirall
Pl. Mallorca
Estació BUS/FGC
Gaudí-Pl. Matilde Almendros
Gaudí-Mercat Sgda. Família
Joan Fuster
Av. Països Catalans (hipermercat)
Alvar Aalto (Mossos d’Esquadra)
Cal Gravat-Puig i Cadafalch
Cal Gravat-Ps. Joan Miró
Balconada-Col. Serra i Hunter
Balconada-Josep Guitart
Hosp. St. Joan de Déu
Divina Pastora-Sta. Clara
St. Llorenç B.(Clínica Sant Josep)
FGC Viladordis
Viladordis-Sgda. Familia
Mercat Sgda. Família
Sant Cristòfol-S.J. d'en Coll
Cap Les Bases
Pl. de La Creu
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28
29
30
31
32
1

IES Lacetània
Centre Hospitalari
Barcelona-Ginjoler
Centre Cívic Selves i Carner
Dos de Maig (Policia Local)
Pl. Reforma-Renfe

Horaris:
a)Feiners de dilluns a divendres.
Sortida Hosp.
Arribada
de
St. Joan
a Renfe
Renfe de Dèu
5:25
5:43
5:43
6:03
6:21
6:21
6:43
7:03
6:55
7:17
7:15
7:37
7:05
7:35
8:02
7:25
7:55
8:22
7:45
8:15
8:42
8:05
8:35
9:02
8:25
8:55
9:22
8:45
9:15
9:42
9:05
9:35
10:02
9:25
9:55
10:22
9:45
10:15 10:42
10:05 10:35 11:02
10:25 10:55 11:22
10:45 11:15 11:42
11:05 11:35 12:02
11:25 11:55 12:22
11:45 12:15 12:42
12:05 12:35 13:02
12:25 12:55 13:22
12:45 13:15 13:42
13:05 13:35 14:02
13:25 13:55 14:22
13:45 14:15 14:42
14:05 14:35 15:02
14:25 14:55 15:22
14:45 15:15 15:42
15:05 15:35 16:02
15:25 15:55 16:22
15:45 16:15 16:40
16:05 16:35 17:02
16:25 16:55 17:22
16:45 17:15 17:42
17:05 17:35 18:02
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17:25
17:45
18:05
18:25
18:45
19:05
19:25
19:45
20:08
20:25
20:45
21:05
21:25
21:45
22:05
22:25
23:42

17:55 18:22
18:15 18:42
18:35 19:02
18:55 19:22
19:15 19:42
19:35 20:02
19:55 20:22
20:15 20:42
20:35 21:02
20:55 21:22
21:15 21:42
21:35 22:02
21:55 22:20
22:15 (*)
22:35
22:55 (*)23:22
0:10 (*)

(*) Fi del servei de cada autobús

b) Dissabtes de tot l’any
Sortida Hosp. St.
Arribada
de
Joan de
a Renfe
Renfe Dèu
5:32
5:54
6:05
6:32
6:57
7:05
7:32
7:57
8:02
8:26
8:05
8:32
8:57
8:35
9:02
9:27
9:05
9:32
9:57
9:35
10:02
10:27
10:10 10:32
10:57
10:35 11:02
11:27
11:05 11:32
11:57
11:35 12:02
12:27
12:05 12:32
12:57
12:35 13:02
13:27
13:05 13:32
13:57
13:35 14:02
14:27
14:05 14:32
14:57
14:35 15:02
15:27
15:05 15:32
15:57
15:35 16:02
16:27
16:05 16:32
16:57
16:35 17:02
17:27
17:05 17:32
17:57
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17:35
18:05
18:35
19:05
19:35
20:08
20:35
21:05
21:35
22:05
23:05

18:02
18:32
19:02
19:32
20:02
20:32
21:02
21:29
21:59
22:29
23:29 (*)

18:27
18:57
19:27
19:57
20:27
20:57
21:27
21:50
22:20 (*)
22:50

(*) Fi del servei de cada autobús
C) Festius de tot l’any

Sortida Hosp. St.
Arribada
de
Joan
de
a Renfe
Renfe Dèu
5:30
5:55
6:05
6:30
6:55
7:05
7:30
7:55
8:05
8:30
8:55
9:05
9:30
9:55
10:10 10:30
10:55
11:05 11:30
11:55
12:05 12:30
12:55
13:05 13:30
13:55
14:05 14:30
14:55
15:05 15:30
15:55
16:05 16:30
16:55
17:05 17:30
17:55
18:05 18:30
18:55
19:05 19:30
19:55
20:07 20:30
20:55
21:05 21:30
21:55
22:05 22:30
22:55
23:05 23:30 (*)
(*) Fi del servei de cada autobús

B. Afegir a l'annex I del plec de clàusules, el plànol de la nova Línia 8 perimetral –
estacions , d’acord amb el detall que figura al plànol adjunt com annex I al present
dictamen.
C. Substituir l’annex V del plec que regula la concessió, en el qual es recull el quadre
de dimensionat del servei amb detall per línies, pel quadre que es transcriu a
continuació:
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LINIA 1: BALCONADA
Feiners,
de dilluns Dissab. i
a div.
feiners
exc.
agost(2)
agost(1)

Feiners de
Dissabtes i Feiners de
dilluns a
feiners jul. i dilluns a
div. exc.jul.
agost (4)
dissabte(5)
i agost(3)

Festius
(6)

Dies/any 227
71
Dot.
4
3
vehicles
Hores
60:10:00 46:05:00
Servei
Hores
72:10:00 55:05:00
Conductor
Km/trajecte8,2
8,2
Nº
81,0
65,0
trajectes
Km servei 664,2
533
Km
16
12
auxiliars
LINIA
2:
PARADA

Total any

298

16929:45:00
20292:45:00

188.616,40
4.484,00

LA

Feiners,
de dilluns Dissab. i
a div.
feiners
exc.
agost(2)
agost(1)

Feiners de
Dissabtes i Feiners de
dilluns a
feiners jul. i dilluns a
div. exc.jul.
agost (4)
dissabte(5)
i agost(3)

Festius
(6)

Dies/any 227
71
Dot.
3
2
vehicles
Hores
46:07:00 31:56:00
Servei
Hores
55:07:00 37:56:00
Conductor
Km/trajecte7
7
Nº
67,0
49,5
trajectes
Km servei 469
346,5
Km
12
8
auxiliars

Total any

298

12735:45:00
15204:45:00

131.064,50
3.292,00

LINIA 3: MION
MION
Dies/any
Dot.
vehicles

Feiners,
de dilluns Dissab. i
a div.
feiners
exc.
agost(2)
agost(1)

Feiners de
Dissabtes i Feiners de
dilluns a
feiners jul. i dilluns a
div. exc.jul.
agost (4)
dissabte(5)
i agost(3)

205
1

93
1

Festius
(6)

Total any

298
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vehicles
Hores
Servei (*)
Hores
Conductor
(*)
Km/trajecte
Nº
trajectes
Km servei
Km
auxiliars

13:50:00 12:20:00

3982:50:00

16:50:00 15:20:00

4876:50:00

4,5

4,5

22,0

20,0

99

90

28.665,00

4

8

1.564,00

LINIA 5: SANT PAU-VILADORDIS-DOLORS
Feiners,
de dilluns Dissab. i
S. PAU-VILa div.
feiners
DOL
exc.
agost(2)
agost(1)

Dies/any
Dot.
vehicles
Km/trajecte
Nº
trajectes
Km servei
Km
auxiliars

LINIA4:SGDA.
FONT

Feiners de
Dissabtes i Feiners de
dilluns a
feiners jul. i dilluns a
div. exc.jul.
agost (4)
dissabte(5)
i agost(3)

Festius
(6)

Total any

205

93

298

0

1

12,8

12,8

7,0

6,0

89,6

76,8

25.510,40

0

0

0,00

FAMILIA-

Feiners,
de dilluns Dissab. i
a div.
feiners
exc.
agost(2)
agost(1)

Dies/any
Dot.
vehicles
Hores
Servei
Hores
Conductor
Km/trajecte
Nº
trajectes
Km servei
Km
auxiliars

Feiners de
Dissabtes i Feiners de
dilluns a
feiners jul. i dilluns a
div. exc.jul.
agost (4)
dissabte(5)
i agost(3)

298

Festius
(6)

Total any

298

1
14:00:00

4172:00:00

17:00:00

5066:00:00

6,3
28,0
176,4

52.567,20

4

1.192,00

LINIA
F:
FESTIUS
BALCONADA I LA PARADA
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BALCONADA I LA PARADA
Feiners,
de dilluns Dissab. i
a div.
feiners
exc.
agost(2)
agost(1)

Feiners de
Dissabtes i Feiners de
dilluns a
feiners jul. i dilluns a
div. exc.jul.
agost (4)
dissabte(5)
i agost(3)

Dies/any
Dot.
vehicles
Hores
Servei
Hores
Conductor
Km/trajecte
Nº
trajectes
Km servei
Km
auxiliars

Festius
(6)

Total any

67

67

2
30:00:002010:00:00
36:00:002412:00:00
15,00
30,0

LINIA
PERIMETRAL
ESTACIONS

450

30.150,00

12

804,00

8:

Feiners
Feiners,
de dilluns Dissabtes i Feiners de
de
Festius
Dissabtes a
div. feiners jul. idilluns
a
Total any
dilluns a
(6)
exc.jul. i agost (4) dissabte(5)
div.
agost(3)
248
50
67
365

Dies/any
Dot.
3
2
vehicles
Hores
49:25:00 32:15:00
Servei
Hores
58:25:00 38:15:00
Conductor
Km/trajecte14
14
Nº
50,0
32,5
trajectes
Km servei 700
455
Km
12
8
auxiliars

1
2
3
4
5
6

1
18:00:0015073:50:00
21:00:0017806:50:00
14
18,0
252

213.234,00

4

3.644,00

Feiners de dilluns a div.
227
excepte Agost
Dissabtes de tot l'any més
71
feiners d'agost
Feiners de dilluns a div.
205
excepte Jul i Ago
Dissabtes de tot l'any més
93
feiners de juliol i agost
Feiners de dilluns a dissabte de
298
tot l'any
67
Festius

65

7
8

Feiners de dilluns a divendres 248
50
Dissabtes de tot l'any

* Les hores de servei i de conductors corresponen al total de les línies 3 i 5 atès que es
realitzen amb el mateix vehicle i conductor.

Dies/any
Dotació vehicles
Hores Servei
Hores Conductor
Km servei
Km auxiliars
Km avaries

TOTAL ANY
365
12
54904:10:00
65659:10:00
669.807,50
14.980,00
3.423,94

Total Km

688.211,44 *

* Tenint en compte que el nou servei s’iniciarà el proper dia 1 d’abril de 2007, el total
de quilòmetres estimat per l’any 2007 serà de 634.132,96.

D. Entrada en funcionament de la modificació: l’entrada en funcionament de la
modificació aprovada es produirà l’1 d’abril de 2007, sempre que tècnicament resulti
possible i sens perjudici del compliment del termini màxim que preveu l’apartat b) del
número 2 de la clàusula 20 del plec que regeix la concessió.
SEGON. Actualitzar el pressupost d’explotació de la concessió fruit de la modificació
aprovada en el punt anterior d’aquest acord, de conformitat amb allò que disposa
l’apartat b) del número 2 de la clàusula 23 del plec que regeix la concessió. El
pressupost actualitzat d’aplicació a l’exercici 2007 s’adjunta com annex II al present
acord, essent els seus paràmetres bàsics els que s’indiquen a continuació:
−
−
−

Retribució fixa (R) any 2007:
1.815.369,84 €
Retribució variable (r) per Km de servei any 2007:
0,883851 €
Preu unitari Km de servei (P) any 2007:
3,746610 €"

El senyor Irujo i Fatuarte diu que el dictamen està relacionat amb les mesures que
s'han d'anar implementant des del 2006 al 2009 arran de l'acord que l'Ajuntament,
juntament amb sindicats i la Federació d'Associacions de Veïns van signar respecte la
millora del transport públic.
La primera mesura fruit dels esmentats acords es va aprovar en el Ple del mes de
desembre i va suposar l'ampliació de la Línia 2 - La Parada, amb la incorporació d'un
vehicle més i, per tant, es va incrementar la freqüència d'aquesta Línia.
El dictamen que es porta a aprovació té per objecte modificar el plec de clàusules,
concretament la clàusula tercera. Aquesta modificació implica la creació d'una nova
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línia, la Línia 8, i que s'anomena "Perimetral Estacions" perquè és la que connecta
l'estació de Renfe amb els principals punts d'interès de la ciutat, com són la zona
universitària, Centre Hospitalari, estació d'autobusos, estació dels Ferrocarrils de la
Generalitat, el sector dels Trullols, Mossos d'Esquadra, per acabar a l'Hospital General
i tornar un altre cop a l'estació de Renfe.
Aquesta línia, no només incrementarà la connexió amb les zones perimetrals de la
ciutat, sinó que farà de vincle entre el servei ferroviari i importants centres neuràlgics
de la ciutat i, també, és la primera línia que creuarà tota la ciutat sense passar pel
carrer Guimerà.
La Línia disposarà de tres vehicles, amb una freqüència de 20 minuts, segons el plec
de clàusules, i entrarà en vigor el dia 1 d'abril.
S'espera que amb la implantació d'aquesta nova línia es tingui una millora substancial
del transport públic i es faciliti als ciutadans la connexió entre les zones descrites i,
també, que s'augmenti la qualitat d'un servei que tots els grups polítics desitgen anar
millorant dia a dia.
El dia 28 de març hi ha la prova pilot de la nova línia i s'espera que la introducció
d'aquest nou mitjà signifiqui una millora substancial del transport públic.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 22 vots afirmatius(8 GMS, 4
GMERC, 2 GMICV-EA, 7 GMCiU i 1 GMPPC) i 1 abstenció de la senyora Riera per
trobar-se absent de la Sala en el moment de la votació (art. 100 del ROF), i , per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

4.4

REGIDORIA DELEGADA D'HABITATGE, REHABILITACIÓ I ACTIVITATS

4.4.1

APROVAR LA MINUTA DE L'ADDENDA AL "CONVENI DE
COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I
HABITATGE I L'AJUNTAMENT DE MANRESA, RELATIU A L’OFICINA
D'HABITATGE".

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Habitatge, Rehabilitació i
Activitats, de 13 de març de 2007, que transcrit diu el següent:
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 19 de juny de 2006, va aprovar la minuta de
conveni de col·laboració entre el Departament de Medi ambient i Habitatge i
l’Ajuntament de Manresa, relatiu a l’Oficina d’Habitatge situada en aquest municipi,
signant-se el conveni en data 22 de juny següent.
Per part de la Direcció General d’Habitatge se’ns ha tramès una addenda al Pacte
cinquè de l’esmentat conveni, relatiu a la tramitació dels pagaments, i concretant que
la certificació justificativa de les activitats realitzades haurà de justificar els imports
atorgats pel Departament de Medi Ambient i Habitatge i haurà de ser signada per
l’interventor o el secretari de l’ens local.
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D’acord amb l’article 92 LBRL, entre les funcions reservades a funcionaris amb
habilitació de caràcter nacional hi ha les de fe pública i les de control i fiscalització
interna de la gestió econòmico-financera i pressupostària, funcions que corresponen,
respectivament, al Secretari i a l’Interventor (RD 1174/1987, de 18 de setembre, pel
qual s’aprova el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de
caràcter nacional.)
Per tot l’exposat, el regidor delegat d’Habitatge, Rehabilitació i Activitats, proposa al
Ple de la Corporació l’adopció del següents
ACORDS

Primer.- APROVAR la minuta de l’ADDENDA al “CONVENI DE COL·LABORACIÓ
AMB EL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE I L’AJUNTAMENT DE
MANRESA, RELATIU A L’OFICINA D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST
MUNICIPI”, tramès per aquell Departament, d’acord amb el text que s’adjunta.
Segon.- FACULTAR a l’Alcalde-president per a la signatura de la indicada addenda i
d’aquells altres documents que siguin necessaris per a la seva efectivitat.
Tercer.- COMUNICAR els anteriors acords a la Direcció General d’Habitatge del
Departament de Medi Ambient i Habitatge i a l’empresa Foment de la Rehabilitació
Urbana de Manresa, SA (FORUM, SA) per al seu coneixement i efectes.”

ANNEX a l’Addenda del Conveni relatiu a l’Oficina d’Habitatge

Pel que fa al punt cinquè del Conveni relatiu a l’Oficina d’Habitatge, la
certificació que cal presentar per justificar els imports atorgats pel Departament
de Medi Ambient i Habitatge ha de ser signada per l’interventor o el secretari de
l’ens local.
Aquesta certificació ha de justificar la totalitat de l’import atorgat, tant pel que fa
a les activitats i gestions referents als expedients tramitats, com pel que fa als
serveis mínims prestats pel personal adscrit a l’oficina durant l’any.

Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen
directament a votació i s'aprova per 21 vots afirmatius(8 GMS, 4 GMERC, 2 GMICVEA, 7 GMCiU i 1 GMPPC) i 2 abstencions de la senyora Riera i del senyor Irujo per
trobar-se absents de la Sala en el moment de la votació (art. 100 del ROF), i , per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

5.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

5.1

REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA
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5.1.1

RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE FUNDACIÓ
UNIVERSITÀRIA DEL BAGES, PER IMPORT DE 1.334 EUROS, PER
L’ORGANITZACIÓ DEL CURS "INICIACIÓ A LES TERÀPIES NATURALS"
DE LES AULES DE CULTURA 2007.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Cultura, de 9 de març de
2007, que transcrit diu el següent:
"Vist que s’ha tramitat una factura que ascendeix a la quantitat de 1.334,00 €, per a
l’organització, coordinació i documentació del curs “Iniciació a les teràpies naturals”,
dins el programa Aules de Cultura, durant el 1r trimestre de 2007.
Que és voluntat d’aquest Ajuntament procedir al seu pagament amb càrrec als
pressupostos de l’any 2007.
Article 185 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb l’article 60 del Real
Decret 500/1990, de 20 d’abril, en ordre al reconeixement de crèdit.
Article 23.1.e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Article 15 de les Bases d’Execució del Pressupost 2006 en virtut del qual quan el
reconeixement de les obligacions sigui conseqüència necessària de la realització
efectiva d’una despesa, sense que hi hagués autorització o compromís, la seva
aprovació correspondrà al Ple de la Corporació.
Per tot això, el regidor de Cultura proposa a la Comissió Informativa de l’Àrea dels
Serveis a les Persones que informi favorablement els següent acord per a la seva
ulterior consideració pel Ple municipal:
Acord
“Reconèixer, a l’emparament de la normativa abans esmentada, un crèdit extrajudicial
a favor de l’entitat que a continuació es relaciona pels deute acreditat i informat pel
responsable del Servei.
ENTITAT
CONCEPTE
IMPORT
FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA
DEL BAGES
NIF G59330795
Núm. Factura 00455F

Organització, coordinació i
documentació del curs
“Iniciació a les Teràpies Naturals”
de les Aules de Cultura 2007

1.334,00€

Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen
directament a votació i s'aprova per 21 vots afirmatius(8 GMS, 4 GMERC, 2 GMICVEA, 7 GMCiU i 1 GMPPC) i 2 abstencions de la senyora Riera i del senyor Irujo per
trobar-se absents de la Sala en el moment de la votació (art. 100 del ROF), i , per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

5.2

REGIDORIA DELEGADA D'EDUCACIÓ

5.2.1

ACCEPTAR UNA SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, PER AL SOSTENIMENT, DURANT
L'EXERCICI 2006-2007, DE LES LLARS D'INFANTS MUNICIPALS "EL
SOLET", "L'ESTEL" I "LA LLUNA".

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Educació, de 6 de
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març de 2007, que transcrit diu el següent:

"L'Ajuntament de Manresa des de l'any 1989 ofereix a la ciutat, concretament a
la barriada del Pare Ignasi Puig, un servei públic municipal d'atenció assistencial
i educativa a infants menors de tres anys.
En data 18 de gener de 1993 l’Ajuntament de Manresa i el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya van signar un conveni per a la
creació i sosteniment d’un centre d’educació infantil de primer cicle anomenat
“El Solet”.
Altrament, durant el curs escolar 2002-03 es van posar en funcionament els
centres d’educació preescolar de titularitat municipal “L’Estel” i “La Lluna”,
signant-se en data 21 de juliol de 2003 els respectius convenis amb el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat per a la creació dels centres
d’educació preescolar de titularitat municipal.
Mitjançant resolució del Conseller d’Educació de data 14 de febrer de 2007 i
publicada al DOGC núm. 4827 de 22 de febrer de 2007, s’atorga a l’Ajuntament
de Manresa una subvenció per un import total de DOS-CENTS VINT-I-CINC MIL
EUROS (225.000,00€) per al sosteniment, durant el curs 2006-2007, de les llars
d’infants municipals “El Solet”. “L’Estel” i “La Lluna”.
A tenor de l’establert als articles 55 i 57 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local, i a l’article 144 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 pel que fa referència a les relacions interadministratives
En aplicació dels articles 2.1 d) i article 40 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, reguladora de les Hisendes Locals, els recursos de les hisendes locals poden estar
constituïts, entre d'altres, pels procedents de subvencions les quals seran aplicades a la
finalitat per a la qual foren atorgades.

En relació al procediment i d’acord amb l’apartat quart de la Resolució del
Conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya que estableix que per poder
efectuar-se el lliurament de l’import de la subvenció cal l’acord del Ple de
l’Ajuntament pel qual s’accepta l’esmentada subvenció.
Vist l’informe emès pel cap de la Secció jurídicoadministrativa de l’Àrea de
Serveis a les Persones en data 6 de març de 2007.
És per això que aquesta Regidoria, en ús de les facultats que té atribuïdes,
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent:

ACORD
“ACCEPTAR i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de
DOS-CENTS VINT-I-CINC MIL EUROS (225.000,00€), concedits pel
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per al sosteniment,
durant el curs 2006-2007, de les llars d’infants municipals següents:
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- EEI El Solet ...................................................... 18.000,00 euros.
- EEI L’Estel ...................................................... 133.200,00 euros.
- EEI La Lluna
73.800,00 euros”

Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen
directament a votació i s'aprova per 21 vots afirmatius(8 GMS, 4 GMERC, 2 GMICVEA, 7 GMCiU i 1 GMPPC) i 2 abstencions de la senyora Riera i del senyor Irujo per
trobar-se absents de la Sala en el moment de la votació (art. 100 del ROF), i , per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

5.3
5.3.1

REGIDORIA DELEGADA DE SALUT
APROVAR INICIALMENT LA CREACIÓ DEL CONSORCI DEL GOVERN
TERRITORIAL DE SALUT DE BAGES-SOLSONÈS.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Salut, de 8 de març de
2007, que transcrit diu el següent:
"El Decret 38/2006, de 14 de març, pel qual es regula la creació de governs territorials
de salut té per objecte regular mecanismes de col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya i les administracions locals en l’àmbit de la salut amb la
finalitat d’assumir un major grau d’integració de les competències d’ambdós tipus
d’administracions territorials per a fomentar la millora de l’atenció prestada a la
ciutadania i a la comunitat.
Per assolir l’anterior objectiu, el departament de Salut ha promogut acords globals amb
l’A.C.M. ( Associació catalana de Municipis) i la Federació de Municipis de Catalunya
(F.E.M.C.), concebuts com a pactes de Salut amb els diferents territoris, entre ells el
del Bages- Solsonès, que s’ han de concretar en la creació de Consorcis integrats per
les administracions amb competències concurrents en l’àmbit sanitari, que es
denominaran Governs Territorials de Salut
En aquest marc es situa la proposta de creació del Consorci del Govern Territorial de
Salut del Bages- Solsonès d’acord amb el previst a l’art. 2.2. de l’esmentat Decret, així
com la proposta d’estatuts.
L’article 313 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya atorga al Ple de l’Ajuntament
competència per a l’acord de creació dels consorcis, el qual s’haurà d’adoptar amb el
vot favorable de la majoria absoluta de membres de la corporació.
L’acord, juntament amb els estatuts, en virtut de l’esmentat article 313 hauran de ser
sotmesos a informació pública pel termini de trenta dies, en la forma que estableix
l’article 160 del mateix Decret 179/1995, de 13 de juny.
Per tot això, el Regidor delegat de Salut, proposa a la Comissió Informativa dels
Serveis a les Persones que dictamini favorablement aquesta proposta per tal que el
Ple de la Corporació adopti els següents:
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ACORDS
“PRIMER.- Aprovar inicialment la creació del Consorci del Govern Territorial de Salut
de Bages-Solsonés, amb la finalitat d’assolir el grau adequat d’integració de les
competències en l’àmbit de la salut de l’Administració de la Generalitat i les
administracions locals i millorar així la salut de la població.
SEGON.- Aprovar inicialment els estatuts del Consorci abans esmentat amb el
següent text:
ESTATUTS DEL GOVERN TERRITORIAL DE SALUT BAGES-SOLSONÈS

PREÀMBUL

CAPÍTOL 1
Disposicions generals
Article 1
Entitats que integren el Consorci
Amb la denominació de Govern Territorial de Salut del Bages-Solsonès es
constitueix un Consorci en el qual participen les Administracions Públiques
següents:
En representació de la Generalitat de Catalunya,
a)
b)

El Departament de Salut
El Servei Català de la Salut

En representació de les administracions locals,
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)

Ajuntament d’Aguilar de Segarra
Ajuntament d’Artés
Ajuntament d’Avinyó
Ajuntament de Balsareny
Ajuntament de Calders
Ajuntament de Callús
Ajuntament de Cardona
Ajuntament de Castellbell i el Vilar
Ajuntament de Castellfollit del Boix
Ajuntament de Castellgalí
Ajuntament de Castellnou de Bages
Ajuntament de l’Estany
Ajuntament de Fonollosa
Ajuntament de Gaià
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Marganell
Ajuntament de Moià
Ajuntament de Monistrol de Calders
Ajuntament de Monistrol de Montserrat
Ajuntament de Mura
Ajuntament de Navarcles
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x)
y)
z)
aa)
bb)
cc)
dd)
ee)
ff)
gg)
hh)
ii)
jj)
kk)
ll)
mm)
nn)
oo)
pp)
qq)
rr)
ss)
tt)
uu)
vv)
ww)
xx)
yy)
zz)
aaa)
bbb)
ccc)
ddd)
eee)
fff)
ggg)
hhh)
iii)
jjj)

Ajuntament de Navàs
Ajuntament de Pont de Vilomara i Rocafort
Ajuntament de Rajadell
Ajuntament de Sallent
Ajuntament de Sant Feliu Sasserra
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
Ajuntament de Sant Mateu de Bages
Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola
Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
Ajuntament de Santa Maria d’Oló
Ajuntament de Santpedor
Ajuntament de Súria
Ajuntament de Talamanca
Ajuntament de Castellar de la Ribera
Ajuntament de Clariana de Cardener
Ajuntament de La Coma i La Pedra
Ajuntament de Guixers
Ajuntament de Lladurs
Ajuntament de Llobera
Ajuntament de La Molsosa
Ajuntament de Navès
Ajuntament d’Òden
Ajuntament d’Olius
Ajuntament de Pinell de Solsonès
Ajuntament de Pinós
Ajuntament de Riner
Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys
Ajuntament de Solsona
Ajuntament de Montmajor
Ajuntament de Castellcir
Ajuntament de Castellterçol
Ajuntament de Granera
Ajuntament de Sant Quirze de Safaja
Ajuntament de Vacarisses
Ajuntament de Rellinars
Ajuntament de Viver i Serrateix
Consell Comarcal del Bages
Consell Comarcal del Solsonès

Article 2
Objectiu i funcions
2.1

L’objectiu del Govern Territorial de Salut del Bages-Solsonès és
contribuir a la millora de la salut de la població de referència.
Per a la consecució d’aquest objectiu, la funció bàsica del Consorci serà
l’ordenació, la priorització i coordinació dels recursos del territori amb la
finalitat de garantir la prestació efectiva de la cartera de serveis del
sistema de salut. El Govern Territorial de Salut del Bages-Solsonès
orientarà aquest objectiu i desenvoluparà les seves funcions a partir de
les directrius d’abast general determinades pel Departament de Salut,
així com de les que en l’àmbit propi de les seves competències
determinin els ens locals consorciats, amb els quals haurà de
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relacionar-se
cooperació.

des

d’una

posició

d’independència

i

voluntat

de

Així mateix el Consorci té com a objectiu el desenvolupament d’activitats
d’ordenació vinculades a serveis assistencials que plantegin punts de
connexió entre els àmbits sanitari i social. Per a la consecució d’aquest
objectiu, el Consorci desenvoluparà les seves funcions a partir de les
directrius determinades pel Departament de Salut i pel Departament de
Benestar i Família, el qual serà el seu interlocutor pel que fa a les
competències que es troben sota la seva responsabilitat. En aquest
àmbit, el Consorci cercarà una especial relació de col·laboració amb les
administracions amb competències en aquest tipus d’assumptes i amb
aquelles institucions, públiques i privades, que hi estiguin implicades.
2.2

Seran funcions específiques d’aquest Consorci en l’àmbit del seu
territori d’influència les següents:
a) La participació en la planificació, programació i avaluació de la
promoció, prevenció, protecció i vigilància de la salut, així com de
l’assistència sanitària i sociosanitària.
b) La promoció de centres, establiments i serveis relacionats amb el
sistema de salut -i de serveis socials – de responsabilitat pública.
c) El foment d’aliances estratègiques i de programes de gestió
compartida entre els proveïdors de serveis.
d) El foment de la participació comunitària en les actuacions i
programes de salut – i socials – com un dels eixos essencials que
han d’articular el treball del Consorci.
e) El foment de la humanització i qualitat dels serveis sanitaris, així
com de la igualtat de tracte i de l’equitat en el seu accés per part de
tots els pacients i usuaris del sistema de salut – i social – de
responsabilitat pública.
f) La promoció de la salut individual i col·lectiva.
g) La promoció i millora dels serveis d’atenció a la dependència.
h) La determinació dels criteris de priorització per a la distribució dels
recursos econòmics afectes al finançament dels serveis i
prestacions del sistema sanitari.
i) El desenvolupament d’aquelles tasques que li delegui qualsevol de
les administracions que participen en el Consorci, com també
aquells encàrrecs que li siguin encomanats en l’àmbit de la salut, i,
en el seu cas, en l’àmbit dels serveis socials.

Article 3
Dels drets dels usuaris i les usuàries del sistema públic de salut
Es fomentarà el respecte dels drets de les persones que siguin usuàries i
pacients beneficiaris dels serveis sanitaris – i socials – en l’àmbit de les
competències del Consorci o de les administracions que l’integren, i, en
particular, els drets de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària –
i en relació amb els serveis socials -, regulats en les corresponents normatives
sectorials.

Article 4
Personalitat i capacitat jurídica
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El Consorci regulat en aquests Estatuts constitueix una entitat pública, de
caràcter associatiu, dotada de personalitat jurídica plena i independent de la
dels seus membres, amb tota la capacitat jurídica de dret públic i privat que
requereix la realització dels seus objectius.
Article 5
Règim jurídic
El Govern Territorial de Salut del Bages-Solsonès és un consorci creat amb
caràcter voluntari i per temps indefinit, a l’empara del Decret 38/2006, de 14 de
març, pel qual es regula la creació de governs territorials de salut, i es regirà
per aquests Estatuts, per les normes de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
reguladora de l’organització, el procediment i el règim jurídic de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya, en el que li resulti d’aplicació, per les
disposicions de la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya i per les normes
municipals i de règim local que li siguin aplicables.
Article 6
Territori
L’àmbit territorial d’influència del Consorci és el que abasta els termes
municipals dels municipis consorciats, als quals fa referència l’article 1
d’aquests estatuts.
Article 7
Domicili
El Consorci tindrà el seu domicili al carrer Muralla del Carme, núm.7 3a. planta
de Manresa. Això no obstant, per acord del seu Consell Rector, aquest domicili
podrà ser canviat.
CAPÍTOL 2
Govern del Consorci
Article 8
Òrgans de Govern
El govern del Consorci correspon als òrgans següents:
a)
b)

El Consell Rector
La Presidència

SECCIÓ 1ª
Del Consell Rector
Article 9
Composició
9.1

El Consell Rector, òrgan superior del Consorci de caràcter paritari, està
format pels membres següents, nomenats i substituïts lliurement per les
entitats consorciades:
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a) La persona que ocupi la Presidència del Consorci, segons disposa
l’article 12 d’aquests Estatuts.
b) Els representants de la Generalitat de Catalunya, designats per la
persona titular del Departament de Salut, i en el seu cas, a més, els
que designi la persona titular del Departament de Benestar i Família.
c) Els representants de les entitats locals designats per aquestes, o, en
el seu cas, les designades en el pacte de representació local al qual
fa referència l’apartat 3 d’aquest article. La designació haurà de
recaure, en tot cas, en un càrrec electe d’aquestes entitats.
d) En el nomenament dels membres es designarà un vocal titular i un
vocal suplent; aquest últim substituirà el primer en el cas d’absència
justificada o malaltia. La designació del vocal suplent de la
representació local haurà de recaure també en un càrrec electe
d’una entitat local.
e) Els representants de les entitats locals en el Consell Rector hauran
de formalitzar el pacte assenyalat a l’article 17.7.
9.2

Per tal de garantir l’operativitat i l’eficàcia del Consell Rector en el
desenvolupament de les seves funcions, la composició d’aquest serà
com a màxim de 18 membres entre els representants de la Generalitat
de Catalunya i els de les entitats locals.

9.3

Si el nombre d’entitats locals integrades en el Consorci no fes possible
la representació individual de cada una d’elles en el Consell Rector,
aquestes, en el moment de la constitució del Consorci, hauran de
formalitzar entre elles un pacte de representació local en el Consell, el
qual serà incorporat als acords que l’esmentat òrgan adopti en la seva
primera reunió.
El referit pacte de representació, haurà de preveure, a més de les
entitats que hagin de ser presents en el Consell Rector i el seu àmbit de
representativitat, la distribució de vot ponderat atorgat a cada una
d’elles, dins el barem establert a l’article 17.6 i de conformitat amb
l’article 17.7 d’aquests Estatuts.

Article 10
Incorporació de noves entitats

10.1

En el cas que s’ampliï el Consorci per l’admissió de noves entitats
locals, i aquestes puguin gaudir de representació individual en el si del
Consell en no haver-se signat un pacte de representació entre les
entitats locals, a l’acord corresponent d’aquest figurarà la seva nova
composició, el nombre de membres que s’assigna a cadascuna de les
noves entitats i la possible variació dels atribuïts a les entitats locals ja
integrades, sense que això requereixi la modificació d’aquests Estatuts.
Així mateix, s’hi haurà de fer constar l’acord adoptat en relació amb la
ponderació de vot per a cada una d’elles, amb subjecció al disposat als
articles 17.6 i 17.7 d’aquests estatuts. En el cas de la incorporació de
noves entitats locals sense representació individual en el si del Consell,
a l’acord corresponent d’aquest s’haurà d’adjuntar la modificació del
pacte de representació local que les entitats locals consorciades hagin
formalitzat arran la nova incorporació.
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10.2

Tampoc requerirà la modificació d’aquests Estatuts La incorporació del
Departament de Benestar i Família en el Consell Rector, com a
representant de la Generalitat de Catalunya pels assumptes relacionats
amb l’àmbit social no requerirà la modificació d’aquests Estatuts. En
aquest supòsit, a l’acord corresponent del Consell figurarà la seva nova
composició, el nombre de membres que s’assigna a l’esmentat
Departament, com també la variació de la ponderació de vot dels
membres representants del Departament de Salut, amb subjecció al
barem establert a l’article 17.6 per a la Generalitat de Catalunya.

Article 11
Assistència a les reunions
A més dels seus membres, assistiran a les sessions del Consell Rector, amb
veu però sense vot, el secretari o la secretària i la persona en qui recaigui la
Direcció Executiva del Consorci. En el cas que el secretari/ària sigui membre
del Consell, aquest assistirà amb veu i vot.

Article 12
Presidència
La Presidència del Consell Rector serà assumida per la persona titular de la
Conselleria de Salut o el seu/seva delegat/da en el territori de referència del
Consorci.

Article 13
Secretari o secretaria
13.1

El Consell Rector designarà un secretari o secretària, el qual podrà
ser membre o no del Consell, per un període de quatre anys, reelegible
indefinidament per períodes de temps iguals.

13.2

Correspon al secretari o a la secretària estendre acta dels acords
presos a les reunions del Consell, la qual, degudament signada per ell
mateix i amb el vist-i-plau del president o la presidenta, serà transcrita al
llibre que s’habiliti a aquest efecte, com també totes aquelles altres
funcions que siguin pròpies del càrrec.

13.3

El secretari, per delegació del president, podrà convocar les reunions
del Consell Rector. Les certificacions dels acords del Consell hauran de
ser emeses amb aquestes mateixes signatures.

Article 14
Funcions
14.1

Corresponen al Consell Rector del Govern Territorial de Salut del
Bages-Solsonès les funcions següents:
a) L’orientació general de les funcions del Consorci dins els objectius
estatutaris i la consegüent aprovació dels seus plans d’actuació.
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b) De conformitat amb les directrius del Departament de Salut, del
Servei Català de la Salut i dels ens locals consorciats en l’àmbit
propi de les seves competències, aprovació del Pla Estratègic
Plurianual.
Aquest pla estratègic haurà d’ésser presentat davant el Consell de
Direcció del Departament de Salut per a la seva aprovació.
c) Aprovació de la Memòria Anual d’avaluació de resultats, amb
inclusió de les respectives conclusions i recomanacions.
d) Aprovació dels Reglaments de Règim Intern del Consell de Salut i
de la Comissió de Coordinació d’Entitats Proveïdores, integrats dins
l’estructura del Govern Territorial de Salut del Bages-Solsonès.
e) Aprovació, en el seu cas, dels reglaments d’organització i
funcionament dels diferents àmbits en què s’estructurin les activitats
del Consorci.
f)

El nomenament i el cessament del/de la secretari/ària.

g) Aprovació dels convenis de col·laboració i tot tipus d’acords de
cooperació, així com els contractes que puguin establir-se amb
altres entitats públiques i privades.
h) Exercir tota mena d’accions, d’excepcions, de recursos i de
reclamacions judicials i administratives, en defensa dels drets i dels
interessos del Consorci, sens perjudici de les facultats reconegudes
a l’article 19.1, k).
i)

Constituir comissions o comitès amb les funcions que els siguin
encomanades específicament en l’àmbit de les seves competències.

j)

Adoptar les disposicions i mesures adequades per a la millor
organització i el millor funcionament del Consorci.

k) Establir els mecanismes de coordinació oportuns amb l’Agència de
Protecció de la Salut i, en el seu cas, l’Agència de Salut Pública del
Departament de Salut, així com amb qualsevol altre ens proveïdor
de serveis de salut pública local dins l’àmbit territorial del Consorci,
per a la prestació de la cartera de serveis de salut pública, de
conformitat amb el que disposi la normativa d’aplicació.
l)

Informar periòdicament de les activitats del Consorci a l’òrgan de
representació local i donar-li coneixement del procés d’ordenament
del territori.

m) Adoptar les disposicions i mesures adequades per al millor
desenvolupament de les tasques que qualsevol de les
administracions consorciades deleguin en el Consorci, com també el
d’aquells encàrrecs que siguin encomanats a aquest en l’àmbit de la
salut o, en el seu cas, en l’àmbit dels serveis socials.
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n) Totes aquelles altres no atribuïdes expressament als restants
òrgans del Consorci.

14.2

El Consell podrà delegar les funcions que li són pròpies en altres òrgans
de govern o de participació del Consorci, en els seus òrgans directius o
en les comissions o comitès que constitueixi a aquests efectes, llevat
aquelles a què es refereix l’article 14.1, lletres a), b), c), d) i f).

Article 15
Periodicitat de les reunions
15.1

El Consell Rector es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, tres
vegades a l’any.

15.2

El Consell Rector es reunirà en sessió extraordinària sempre que el
convoqui el president o la presidenta per iniciativa pròpia, o a petició
d’una tercera part dels seus membres.

Article 16
Convocatòria i ordre del dia
16.1

Les convocatòries de les reunions es faran per escrit amb l’ordre del dia
corresponent, i seran notificades a cadascun dels membres amb una
antelació mínima de cinc dies.
En casos d’urgència la convocatòria es farà, almenys, amb vint-i-quatre
hores d’anticipació, En aquest cas, i una vegada considerat l’ordre del
dia, el Consell Rector haurà d’apreciar la situació d’urgència per majoria
absoluta dels membres presents. Si aquesta no s’estima, es procedirà a
convocar la reunió del Consell d’acord amb el que estableix el paràgraf
anterior.

16.2

L’ordre del dia haurà de contenir tots els temes a tractar en les reunions
que es convoquin, així com la documentació adient. Fora d’aquest, no
es podran prendre acords vàlids llevat que a la reunió hi siguin presents
la majoria dels membres del Consell, es trobin representades totes les
entitats consorciades i aquestes ho consentin expressament.

Article 17
Adopció d’acords
17.1.1

Els acords del Consell Rector s’adoptaran per la majoria
simple del vot ponderat dels membres que es trobin presents en el
moment de la votació, sempre que aquests representin, almenys, el
51% del total de vots ponderats i hagin estat tots convocats
degudament. En cas d’empat el vot del president o la presidenta tindrà
valor diriment.
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17.1.2

Els membres del Consell Rector exerciran individualment el
seu vot, el qual tindrà una ponderació específica dins el barem al qual fa
referència l’article 17.6 d’aquests Estatuts.

17.3

El càrrec de conseller s’ha d’exercir personalment, excepte que
per raons d’absència justificada o malaltia, aquest sigui substituït pel
vocal suplent, d’acord amb el que s’estableix a l’article 9.1,d). D’altra
banda, i per raons degudament justificades, els consellers podran
delegar per escrit el seu vot respecte d’actes concrets, en un altre
membre del Consell Rector de la mateixa representació. No s’admetran
delegacions permanents de vot.

17.4

Serà necessari el vot favorable dels tres quarts del total dels
vots ponderats dels membres del Consell en l’exercici del càrrec, per a
la vàlida adopció dels acords relatius a la creació d’organismes
instrumentals.

17.5

Els acords de modificació dels Estatuts i de dissolució o liquidació del
Consorci requeriran, a més de la majoria qualificada a què es refereix
l’apartat anterior, la ratificació de les entitats respectives que integren el
Consorci.

17.6

La ponderació de vots en el Consell Rector es realitzarà d’acord amb els
barems següents:
a) Generalitat de Catalunya: 50%
b) Entitats locals: 50%

17.7

L’assignació de vots ponderats corresponent a les entitats locals es
distribuirà en el moment de la seva incorporació al Consorci, amb
subjecció a l’acord que prèviament aquestes hagin formalitzat i amb
adequació, en tot cas, al barem establert a l’apartat anterior.
L’assignació de vots ponderats corresponent a la Generalitat de
Catalunya es distribuirà de forma igual entre els seus representants,
llevat que es disposi altra cosa, supòsit en el qual caldrà la ratificació
dels Departaments de Salut i, en el seu cas, del de Benestar i Família.

SECCIÓ 2
Del president o la presidenta
Article 18
Funcions
18.1

Correspon al president o la presidenta del Consell Rector les funcions
següents:
a) Representar institucionalment el Govern Territorial de Salut.
b) Formar l’ordre del dia de les sessions del Consell Rector.
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c) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions del Consell
Rector, dirigir les deliberacions i decidir els empats amb el seu vot
de qualitat.
d) Presidir, en el seu cas, la Comissió Permanent del Consorci.
e) Presidir el Consell de Salut del Govern Territorial de Salut, amb
exercici de les facultats que li confereixi a aquests efectes el seu
règim de funcionament, en les condicions en què sigui aprovat pel
Consell Rector.
f)

Supervisar les activitats del Consorci i elevar al Consell Rector la
documentació i els informes que cregui oportuns.

g) Dictar les disposicions particulars que siguin necessàries per al
desplegament dels acords del Consell Rector i del Consell de Salut.
h) Rebre les directrius generals del Departament de Salut, del Servei
Català de la Salut i dels ens locals consorciats en l’àmbit propi de les
seves competències i transmetre aquestes als òrgans de decisió del
Consorci.
i)

Donar informació i suport a les diferents estructures del Consorci per
tal de facilitar la presa de decisions.

j)

Constituir amb caràcter temporal comissions o comitès amb funcions
específiques en l’àmbit de les seves competències, i acordar amb
les entitats corresponents les persones que hagin d’integrar-los.

k) Exercir en cas d’urgència, i donar-ne compte al Consell Rector en la
primera reunió que celebri, les facultats de realitzar tota mena
d’accions, excepcions, recursos i reclamacions judicials i
administratives en defensa dels drets i els interessos del Consorci.
l)

18.2

Aquelles altres que li siguin expressament encomanades o li delegui
el Consell Rector d’entre les de naturalesa delegable.

Serà també competència del president o de la presidenta del Govern
Territorial de Salut, a proposta de la Direcció Executiva del Consorci:
a) Elevar al Consell Rector el Pla Estratègic Plurianual i altres
programes, estratègies i plans d’actuació del Consorci.
b) Elevar al Consell Rector la memòria anual, avaluació de resultats i
les conclusions i recomanacions corresponents.
c) Formular al Consell Rector les propostes de reglament
d’organització i funcionament de les diverses activitats del Consorci
i, en especial, dels reglaments interns del Consell de Salut i de la
Comissió de Coordinació d’Entitats Proveïdores.
d) Elevar al Consell Rector tota la documentació i la informació
necessària pel correcte exercici de les seves competències, sens
perjudici de les aportacions que pugui fer qualsevol membre del
Consell Rector.
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Capítol 3
De la Direcció Executiva
Article 19
Designació i naturalesa del càrrec
La Direcció Executiva del Consorci és el seu òrgan executiu i correspon el
desenvolupament d’aquestes funcions a la persona que ocupi la Direcció del
Sector Sanitari del Bages/Solsonès del Servei Català de la Salut. En el seu
defecte, el gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central, nomenarà la
persona que assumirà la Direcció Executiva del Consorci d’entre els/les
professionals de l’esmentada Regió Sanitària.

Article 20
Funcions
Corresponen a la Direcció Executiva les funcions següents:
a) Representar administrativament el Consorci i relacionar-se amb les
administracions públiques, les institucions, les entitats i els
particulars.
b) Executar i fer complir els acords del Consell Rector i les disposicions
de la Presidència.
c) Preparar la documentació que, per mitjà del president, s’ha de
sotmetre a la consideració del Consell Rector i informar de tot el
necessari per al correcte exercici de les seves competències.
d) Elaborar el projecte del Pla Estratègic Plurianual i els altres
programes, estratègies i plans d’actuació del Consorci.
e) Elaborar la memòria anual amb les conclusions i recomanacions
derivades del procés d’avaluació dels resultats.
f)

Realitzar propostes de contractació i negociar amb els proveïdors de
la Comissió de Coordinació d’Entitats Proveïdores els contractes
individuals i l’assignació econòmica territorial, segons les directrius i
objectius del Departament de Salut, del Servei Català de la Salut i
dels ens locals consorciats en l’àmbit propi de les seves
competències.

g) Exercir el control, seguiment i avaluació de l’assignació econòmica
territorial.
h) Promoure, prioritzar i coordinar aliances i actuacions entre les
entitats proveïdores.
i)

Actuar coordinadament amb els serveis tècnics dels ens locals
consorciats i de les administracions sanitàries i socials actuants en
el règim del Consorci.
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j)

Elevar al Consell Rector la informació referent al territori, recursos i
necessitats detectades per les entitats proveïdores.

k) Presidir la Comissió de Coordinació d’Entitats Proveïdores a l’àmbit
territorial del Consorci, amb exercici de les facultats que li confereixi
a aquests efectes el seu règim de funcionament, en les condicions
en què sigui aprovat pel Consell Rector.
l)

Exercir el comandament, en l’àmbit funcional, del personal al qual se
li encarreguin tasques relacionades amb les funcions pròpies del
Consorci per part de les entitats consorciades, segons es preveu a
l’article 23 d’aquests Estatuts.

m) Informar periòdicament al Consell Rector sobre el funcionament i
l’estat de la situació del Consorci.
n) Qualsevol altre funció que se li encomani expressament o li delegui
el Consell Rector o la Presidència, en l’àmbit de les respectives
competències.
CAPÍTOL 4
Òrgans de participació i assessorament
Article 21
Del Consell de Salut
21.1

El Consell de Salut, òrgan de participació ciutadana per a
l’assessorament, consulta, supervisió i seguiment de l’activitat del
Consorci, està format per les organitzacions sindicals, empresarials,
veïnals, de persones usuàries, professionals i de familiars de malalts
més representatives en el territori de referència del Consorci. Els
membres que hagin d’integrar el Consell de Salut seran designats
segons es preveu a l’apartat 6 d’aquest article.

21.2

La Presidència del Consell de Salut correspon a la persona que ocupi la
Presidència del Consell Rector del Consorci.

21.3

El Consell de Salut tindrà la potestat de formular propostes d’actuació al
Consell Rector i aquest les haurà de prendre en consideració de manera
preceptiva mitjançant la seva inclusió a l’ordre del dia corresponent.

21.4

En els supòsits que així es determini, una representació del Consell de
Salut podrà assistir amb veu i sense vot a les sessions del Consell
Rector.

21.5

El Consell de Salut i el Consell Rector realitzaran, almenys, dues
reunions conjuntes anyalment.

21.6

El Consell de Salut es dotarà d’un reglament que haurà d’aprovar el
Consell Rector del Consorci, de conformitat amb el que preveu l’article
14.1,d) d’aquests Estatuts, en el qual, almenys, s’especificaran les
següents qüestions:
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a) Els mecanismes d’elecció dels representants a què es refereix
l’article 21.1.
b) Les potestats, funcions i responsabilitats del Consell de Salut i el seu
règim de funcionament intern.
c) Les responsabilitats de la Presidència.
d) Les fórmules i els quòrums oportuns en les votacions per articular
les propostes d’actuació al Consell Rector i per a instar la inclusió
dels temes que acordi en les seves sessions.
e) Les fórmules de regulació de les reunions conjuntes del Consell
Rector i del Consell de Salut, i les condicions d’assistència dels
membres del Consell de Salut a les reunions ordinàries i
extraordinàries del Consell Rector.

Article 22
La Comissió de Coordinació d’Entitats Proveïdores
22.1

La Comissió de Coordinació d’Entitats Proveïdores estarà integrada pels
centres, els serveis i establiments que exerceixen funcions en el camp
de la salut al territori de referència del Consorci. Els membres que hagin
d’integrar la Comissió de Coordinació seran designats d’acord amb el
que preveu l’apartat 5 d’aquest article.

22.2

La Presidència de la Comissió de Coordinació d’Entitats Proveïdores
correspon a la persona que ocupi la Direcció Executiva del Consorci.

22.3

L’objectiu d’aquest òrgan d’assessorament és facilitar la continuïtat
assistencial i la millora de l’eficiència global de la prestació de serveis.

22.4

La Comissió de Coordinació d’Entitats Proveïdores es dotarà d’un
reglament que haurà d’aprovar de Consell Rector del Consorci, de
conformitat amb el que preveu l’article 14.1,d), en el qual, almenys,
s’especificaran les qüestions següents:
a) Els mecanismes d’elecció dels representants de la Comissió i els
sistemes de substitució dels mateixos.
b) Les potestats, funcions i responsabilitats de la Comissió i el seu
règim de funcionament intern.
c) Les responsabilitats de la Presidència de la Comissió.
d) Els mecanismes de relació amb els òrgans de govern del Consorci,
Consell Rector i Presidència, i amb el Consell de Salut.
e) Els mecanismes per a integrar dins la Comissió, si s’escau, altres
entitats prestadores de serveis sanitaris, sociosanitaris, de salut
pública i socials, amb actuació al territori de referència del Consorci
o amb influència sobre el mateix.
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f)

Les fórmules i els quòrums oportuns en les votacions per articular
les propostes d’actuació.

CAPÍTOL 5
Recursos del Consorci
Article 23
Adscripció de recursos
23.1

Per al desenvolupament de les funcions que té encomanades, el
Consorci podrà comptar amb el suport dels mitjans humans, físics i
tècnics dels serveis del Departament de Salut o, en el seu cas, dels del
Departament de Benestar i Família, com també dels del Servei Català
de la Salut o de les entitats locals.

23.2

Les entitats consorciades podran fer-se càrrec, en el cas que sigui
necessari, d’aquelles despeses de funcionament que es consideri
oportú.

CAPÍTOL 6
Separació i dissolució
Article 24
Dissolució
El Govern Territorial de Salut del Bages-Solsonès es dissoldrà per acord dels
membres que l’integren o per impossibilitat legal o material de complir els seus
objectius, en els termes que preveu l’article 17.5 d’aquests Estatuts.
Article 25
Separació de les entitats consorciades
La separació del Consorci d’algun dels seus membres podrà realitzar-se amb
un preavís d’un any. El Departament de Salut, el Departament de Benestar i
Família, en el seu cas, i els ens locals consorciats adoptaran les mesures
necessàries perquè no siguin perjudicats els interessos generals als quals el
Consorci serveix.

Disposició Addicional
Única
La participació dels agents socials en l’òrgan de govern del Consorci s’adaptarà
a la regulació general que faci la Generalitat de Catalunya en aquestes
matèries.
Disposició Transitòria
Única
En el termini de sis mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquests Estatuts, el
Consell Rector del Consorci haurà d’aprovar un Codi de Bon Govern, al qual li
serà d’aplicació en tots els seus àmbits d’actuació.
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Disposició Final
Única
El Consell Rector del Consorci es constituirà en el termini d’un mes comptat
des de la publicació d’aquests Estatuts en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
........., a ......., de ....., de 2006
TERCER.- Sotmetre els presents acords, juntament amb el text íntegre dels estatuts, a
informació pública per un període de 30 dies mitjançant la publicació dels
corresponents edictes al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat
i al tauler d’anuncis de la corporació.
Durant aquest període es podran formular les al·legacions que es considerin
pertinents. Tanmateix, els acords adoptats, així com el projecte d’estatuts, esdevindran
definitius si dins el termini esmentat no es presenten al·legacions.
QUART.- Efectuar encomana de gestió a favor del Consell Comarcal del Bages per tal
que assumeixi la gestió unificada de la publicació dels corresponents edictes en el
DOGC i el BOP.”

El senyor Irujo i Fatuarte diu que el dictamen és una de les qüestions rellevants de la
sessió, tot i que la seva significació, avui per avui, és un intangible, però si que és un
projecte de futur, en el qual tant el Departament de Salut com les dues associacions
municipalistes de Catalunya tenen dipositades esperances fundades de què serveixi
per millorar el grau de participació de l'administració local en la governació del sistema
sanitari català.
Mitjançant aquest dictamen l'Ajuntament de Manresa, de la mateixa manera que altres
ajuntaments de la comarca del Bages i del Solsonès estan fent, s'està aprovant, no
solament la participació de l'Ajuntament en la creació del Govern Territorial de Salut
Bages - Solsonès, prèviament pactat, encara no fa un any, per la majoria absoluta dels
alcaldes dels municipis de les dues comarques, en un acte que va tenir lloc a Cardona.
En l'esmentat acte, la consellera del Departament de Salut i tots els alcaldes van
signar un document previ de concertació, que era un pacte de salut, pel qual
s'adoptava el compromís d'iniciar un procés que acaba, en cada ajuntament, amb
l'adopció dels acords, que com avui, es prenen en l'Ajuntament de Manresa.
En definitiva, es porta a aprovació la participació en la creació del Govern Territorial de
Salut Bages - Solsonès i l'aprovació inicial dels estatuts del Consorci que regirà un cop
estigui creat.
Sobre els estatuts val la pena ressaltar que estigui governat a través d'un sistema
paritari, és a dir, per mitjà d'un consell rector que estarà representat de forma
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igualitària quant a la seva composició quantitativa per membres del Departament de
Salut i membres de l'Administració local, que s'hauran d'elegir una vegada creat el
Consorci.
Així mateix, en els estatuts hi consta els òrgans de participació i assessorament dels
quals estarà dotat el Govern Territorial de Salut. Entra aquests òrgans destaca el
consell de Salut que estarà format per totes les organitzacions empresarials, sindicals,
veïnals, de persones usuàries, de professionals i de familiars de malalts més
representatives del territori; i una Comissió de coordinació d'entitats proveïdores on
estaran representades les entitats, institucions o empreses que presten els seus
serveis sanitaris a càrrec del pressupost del Catsalut.
L'aprovació d'aquest dictamen suposa una contribució a la conformació del Govern
Territorial de Salut i suposa, també, una aposta de futur que incrementarà el grau
d'influència i el grau de decisió i de cogovernació que pot tenir el sistema sanitari a
Catalunya.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per la unanimitat dels 23 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

5.4
5.4.1

REGIDORIA DELEGADA D'ESPORTS
APROVAR
INICIALMENT
LES
BASES
REGULADORES
L'ATORGAMENT DE BEQUES PER ESPORTISTES.

DE

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Esports, de 8 de març de
2007, que transcrit diu el següent:
"La Regidoria d´Esports té la voluntat de procedir a la convocatòria de les Beques a
l´Alt Rendiment Esportiu de Manresa.
L´atorgament d´aquestes beques per part de les administracions públiques reuneix les
característiques que l´article 2 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, atorga als fons
públics constitutius de subvencions.
Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s´ajusti a aquesta modalitat
de foment de l´administració pública, s´ajustaran a les previsions de l´esmentada llei,
requerint de l´aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l´ article
17.
Atès que l´article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que les bases
seran aprovades pel Ple de la Corporació.
Per tot això, el Regidor delegat d´Esports, proposa a la Comissió Informativa de l´Àrea
dels Serveis a les Persones que dictamini favorablement aquesta proposta per ta que
el Ple de la Corporació adopti els següents:

ACORDS
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“Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores de l´atorgament de Beques per
esportistes, amb el següent text:
Bases reguladores de l´ atorgament de Beques per a esportistes
Article 1. Objecte de la convocatòria
L’Ajuntament de Manresa a fi de facilitar els mitjans i condicions adequades perquè els
esportistes locals, de diferents edats o categories, puguin dur a terme els seus entrenaments i
aconseguir la preparació tècnica suficient que els permetrà arribar a formar part de l’elit
esportiu, convoca la concessió de 6 beques, d’acord amb les següents bases.
Les beques a esportistes de l’Ajuntament de Manresa tenen com a objectiu:
o
o
o
o

Proporcionar ajuda econòmica als esportistes joves i que estan en fase de consolidarse en l’alt nivell esportiu
Reconèixer l’esforç i els èxits esportius d’esportistes d’alt nivell
Fomentar la participació d’esportistes en Campionats Oficials de Caire Estatal o
Internacional
Fomentar la participació d’esportistes en entrenaments especials, concentracions de
seleccions catalanes i estatals, o assistència a convocatòries i encontres que surten de
la programació habitual de l’entitat a la qual pertanyen

Article 2. Les persones destinatàries.
Podran ser objecte de subvenció l’atorgament de
Manresa (AREM).

beques a l’alt rendiment esportiu de

a) els esportistes no professionals que representen la ciutat de Manresa participant, ja sigui
perquè han nascut a Manresa o estan afiliats a un club esportiu de la ciutat, i participen en
competicions esportives d’alt nivell d’àmbit estatal i internacional.
b) els esportistes joves de Manresa que tenen unes aptituds especials i extraordinàries per a
la pràctica d’alguna modalitat esportiva a la ciutat, i no tenen els suficients mitjans
econòmics, humans i materials per desenvolupar la seva potencialitat com a esportista d’alt
nivell.
Article 3. Requisits
o Haver estat en actiu en possessió de llicència expedida per una Federació Esportiva
Catalana reconeguda durant l’any 2006 o la temporada 2005-06.
o Cal no ser beneficiari com a esportista d’alt nivell de cap beca ADO ni de qualsevol
altre ajut econòmic derivat de la pràctica esportiva superior als 6000 € ni d’una
retribució provinent de contracte professional superior aquesta quantia d’acord amb el
que preveu l’article 22.2 del Decret 337/2002, de 3 de desembre, sobre l’alt rendiment
esportiu
o Haver participat en competicions d’àmbit estatal i/o internacional reconegudes per una
Federació Esportiva Catalana durant l’any 2006 o la temporada 2005-06. (Queden
excloses actes o gestes humano – esportives)
o Per esportistes d’esport d’equip, serà imprescindible haver participat en competicions
amb seleccions catalanes o bé competicions de caire internacional.
o No haver complert 30 anys, o més abans del dia 1 de gener de 2007, amb excepció
dels esportistes pertanyents a federacions esportives paralímpiques.
o No tenir altres ingressos anuals bruts superiors a 12.000 Euros .
Article 4. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds
o Les sol·licituds i tota la documentació requerida a l’article 5 s’hauran de presentar en el
termini que s’estableixi a la convocatòria.
o Les sol·licituds s’hauran de formalitzar mitjançant una model d’instància especial per
aquest fi, que es podrà obtenir a qualsevol dependència de l’Ajuntament de Manresa,
així com a la pàgina web www.ajmanresa.cat Les sol·licituds s’hauran d’adreçar al
Alcalde de Manresa a través del Registre general de l’Ajuntament sens perjudici de
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o

qualsevol de les formes de presentació de l’article 38 de la llei 30/1992, de 26 de
novembre.
Pel esportistes menors d’edat, la sol·licitud podrà fer-la en el seu nom, el pare, mare o
tutor, aportant la fotocopia del NIF del/la sol·licitant i de la documentació acreditativa
amb que actua

Article 5. Documentació
Al imprès de sol·licitud de la beca degudament omplerta cal adjuntar-hi:
o Fotocopia del D.N.I / N.I.F de l’esportista.
o Fotocopia de la Llicència federada del any 2006 o de la temporada 2005-06
o Calendari esportiu de l’any de sol·licitud, tant nacional com internacional.
o Document que acrediti l’assistència a esdeveniments esportius com a participant.
Resultats esportius ( document del Club amb qui participa).
o Currículum esportiu ( document descriptiu) i dossier de premsa
o Numero de comte corrent on s’haurà de realitzar la transferència bancària
o Declaració jurada de no tenir ingressos anuals bruts superiors a 12.000 Euros
Article 6. Crèdits pressupostaris.
L’Ajuntament destinarà per a aquests tipus de programes fins a un import màxim de 3.000,00
euros, que es faran efectius amb càrrec a la partida 4521.481 del pressupost municipal de
2007. El crèdit inicial disponible es podrà ampliar amb subjecció a la normativa vigent.

Article 7. Criteris de valoració
El currículum esportiu de la temporada 2005/06 o 2006 de cada esportista que hagi sol·licitat
una beca s’avaluaran sobre un total de 100 punts d’acord amb el barem de puntuació següent:

a) Practicar un esport olímpic .......................................................................................35 punts
b) Participació en Campionats d’Espanya i controls oficials - Màxim 15 punts
o Participar en Campionats d’Espanya individual ..................................................... 5 punts
o Participar en Campionats d’Espanya per equips o grups ...................................... 5 punts
o Classificació esportiva ................................................................................ Màxim 5 punts
1er lloc: 5 punts (disminució de 0,20 per lloc)
o Participar en competicions interautonòmiques oficials representant una Selecció
Esportiva Catalana .................................................................................................2 punts
o Participació en concentracions o controls oficials....................................... Màxim 3 punts
(1 punt per concentració)
c) Representació esportiva en Cnats. internacionals amistosos ..............................10 punts
o Participar en encontres internacionals ................................................................. 4 punts
o Classificació esportiva ................................................................................ Màxim 4 punts
1er lloc: 4.0 punts (disminució de 0,20 per lloc)
o Representant una Selecció Esportiva Catalana .....................................................2 punts
d) Representació esportiva en ct. internacionals oficials ............................ Màxim 40 punts
d.1) Campionats d’Europa (12 punts)
o Participació en Campionats Oficials d’Europa ............................................ màxim 6 punts
o categoria absoluta .....................................................................................6 punts
o categories de formació ...............................................................................3 punts
o Classificació esportiva................................................................................. màxim 6 punts
1er lloc: 6 punts (disminució de 0,20 per lloc)
d.2) Campionats del Món o JJOO (20 punts)
o Participació en Campionats del Món Oficials .......................................... màxim 10 punts
o categoria absoluta ...................................................................................10 punts
o categories de formació ...............................................................................5 punts
o Classificació esportiva.................................................................................Màxim 10 punt
1er lloc: 10 punts (disminució de 0,20 per lloc)
d.3) Altres competicions internacionals oficials (8 punts)
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o
o

Participació en Jocs Mediterrani, Universiades, etc... ........................................... 4 punts
2 punts/competició
Classificació esportiva................................................................................. Màxim 4 punts
1er lloc: 2 punts (disminució de 0,20 per lloc)

Un cop establert el barem de punts s’establirà una classificació segons els punts obtinguts de
forma que els 3000.00 Euros es repartiran de la següent forma:
•
•
•
•
•
•

1r classificat...................................................................................... 625,00 Euros
2on classificat................................................................................... 575,00 Euros
3r classificat...................................................................................... 525,00 Euros
4rt classificat..................................................................................... 475,00 Euros
5è classificat ..................................................................................... 425,00 Euros
6è classificat ..................................................................................... 375,00 Euros

En cas que el nombre d’esportistes becats fos inferior a sis, el crèdit romanent es
distribuirà proporcionalment entre els esportistes que aconsegueixin la beca.
Article 8. Resolució i notificació
Les beques es donaran un cop s’hagi acabat la temporada i els resultats o deutes esportius es
puguin presentar. L’Ajuntament haurà de rebre informació dels esportistes sempre que sigui
necessari, per propi benefici del esportista.
Les beques que concedeixi la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Manresa, no podrà en
cap cas superar el 50% del cost que suposi la pràctica esportiva ni excedir els 3000 Euros.

Article 9. Composició nominal de la Comissió qualificadora
La Comissió qualificadora estarà formada per:
- Sr. Josep Lluís Gozalbo i Fuertes, Regidor delegat d’Esports o persona en qui delegui
- Sr. Josep Serrano i Blanquer, Director de l’Àrea de Serveis a les Persones o persona en qui
delegui
- Sra. Sílvia Saura i Villar, Cap de Secció d’Esports o persona en qui delegui
- Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap de la Secció jurídicoadministrativa de l’Àrea de Serveis a les
persones, que actuarà com a secretari.
Article 10. Justificació
De conformitat amb l’apartat 7 de l’article 30 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, no caldrà justificar aquest ajut, atès que per resultar beneficiari de
l’ajut, ja s’ha agut d’acreditar el compliment de la condició prèvia de ser esportista d’alt nivell.

Segon.- Sotmetre les esmentades bases a infromació pública per un termini de 20
dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el
tauler d´anuncis de la corporació, així com una referència d´aquest anunci al Diari
oficial de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- L´acord d´aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut
l´esmentat termini sense que s´hagin formulat al.legacions o impugnacions”

El senyor Gozalbo i Fuertes diu que per segon any es convoca una línia d'ajuts als
esportistes més destacats de Manresa que compleixen una sèrie de requisits, a fi de
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donar suport econòmic i potenciar la seva participació en els esdeveniments esportius
de tot nivell.
Els requisits són els següents: esportistes menors de 30 anys, que tinguin uns
ingressos de menys de 12.000€ i que no tinguin beques d'alt nivell. Així mateix, es
donen punts a aquells esportistes que practiquen un esport olímpic, així com aquells
que participen en competicions estatals, internacionals i del món.
Cal matisar que la dotació és modesta però, també, s'ha de tenir en compte que es
dirigeix a un col·lectiu d'esportistes no professional. No es dirigeix, per tant, a
professionals ni a esportistes que ja cobren d'altres beques.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que el GMPPC va presentar en el seu moment una
al·legació per incrementar aquesta partida pressupostària. I tot i que aquestes beques
es dirigeixen a esportistes no professionals, és a dir, a esportistes que no es guanyen
la vida amb la pràctica de l'esport, des del GMPPC no s'entén qui és el destinatari
d'aquestes beques quan els requisits que es demanen són tant exigents, com, per
exemple, la participació en competicions estatals o internacionals, o l'assistència en
proves que puntuïn pels Jocs Olímpics.
Per tant, es considera que l'objecte de les beques no fomenta la potenciació de
l'esport, quan el destinatari de les beques ja són persones molt preparades. Així
mateix, es considera que la dotació de la beca és desproporcionadament baixa amb
els exigents requisits que es demanen per poder-la obtenir.
El senyor Javaloyes acaba la seva intervenció demanant que es faci una rectificació en
l'article 6 de les bases on es diu "del pressupost municipal de 2006" i es digui del
"pressupost municipal de 2007"
El senyor Gozalbo i Fuertes diu que en el dictamen hi ha dos errors materials, un és
l'esmentat pel senyor Javaloyes, i el segon es troba a l'art. 3 on diu "no haver complert
30 anys, o més abans del dia 1 de gener de 2006" hauria de dir "de 2007".
Així mateix, la sorpresa és que hi ha molts esportistes joves que sol·liciten la beca. Es
tracta d'un segment de població jove, que està entrant en l'alta competició i que no
disposa de recursos suficients. Per tant, les característiques que es demanen, i per tal
que no hi hagi tant de debat, s'ha seguit el model establert pel Consell Català de
l'Esport.
Aquest any s'ha afegit la particularitat de valorar els esports olímpics.
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El senyor Javaloyes i Vilalta vol remarcar el motiu pel qual el GMPPC vota en contra
del dictamen. Es considera que el nivell d'exigència que es demana és massa alt en
relació a la dotació de les beques que s'atorguen.
L'alcalde sotmet el dictamen a aprovació amb la incorporació de les esmenes citades,
i s'aprova per 21 vots afirmatius ( 7 GMS, 4 GMERC, 2 GMICV-EA i 8 GMCiU) i 1 vot
negatiu (1 GMPPC), i 1 abstenció del senyor Caballo per trobar-se absent de la Sala
en el moment de la votació (art. 100 del ROF), i , per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.

5.5

REGIDORIA DELEGADA D'UNIVERSITATS

L'alcalde disposa la lectura i votació conjunta dels dictàmens 5.5.1, 5.5.2 i 5.5.3 de
l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per assentiment dels presents.
5.5.1

RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE EDUCAONLINE,
SL, PER IMPORT DE 522,00 €, EN CONCEPTE DE LES JORNADES
OBERTES DEL CAMPUS UNIVERSITARI DE MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Universitats, de 26 de
febrer de 2007, que transcrit diu el següent:
"Vist que s’ha tramitat una factura que ascendeix a la quantitat de 522,00 €, per el
permission marketing ( Període Gener de 2007) de les Jornades obertes del Campus
Universitari de Manresa.
Que és voluntat d’aquest Ajuntament procedir al seu pagament amb càrrec als
pressupostos de l’any 2007.
Article 185 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb l’article 60 del Real
Decret 500/1990, de 20 d’abril, en ordre al reconeixement de crèdit.
Article 23.1.e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Article 15 de les Bases d’Execució del Pressupost 2006 en virtut del qual quan el
reconeixement de les obligacions sigui conseqüència necessària de la realització
efectiva d’una despesa, sense que hi hagués autorització o compromís, la seva
aprovació correspondrà al Ple de la Corporació.
Vist l’informe emès pel Cap de la Secció Jurídico administrativa de l’Àrea dels Serveis
a les Persones en data 22 de febrer de 2007.
Per tot això, la regidora de d’Universitats proposa a la Comissió Informativa de l’Àrea
de Serveis a les Persones que informi favorablement els següent acord per a la seva
ulterior consideració pel Ple municipal:
Acord
Primer – Reconèixer amb càrrec a la partida 541.0.226, a l’emparament de la
normativa abans esmentada, un crèdit extrajudicial a favor de la entitat que a
continuació es relaciona pel deute acreditat i informat pel responsable del Servei.
ENTITAT

CONCEPTE

Educaonline,SL

Permission

Marketing

IMPORT
(Periode

gener

2007) 522,00 €
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CIF B62257589

5.5.2

Jornades de Portes Obertes Campus Universitari
de Manresa

RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE DIFOPRINT, PER
IMPORT DE 228,75 €, EN CONCEPTE D’INVITACIONS PER A LA
INAUGURACIÓ DEL CURS ACADÈMIC 2006-2007.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Universitats, de 2 de març
de 2007, que transcrit diu el següent:
"Vist que s’ha tramitat una factura que ascendeix a la quantitat de 228,75 € per les 450
invitacions díptiques que es varen entregar per l´inauguració del curs acadèmic 20062007.
Que és voluntat d’aquest Ajuntament procedir al seu pagament amb càrrec als
pressupostos de l’any 2007.
Article 185 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb l’article 60 del Real
Decret 500/1990, de 20 d’abril, en ordre al reconeixement de crèdit.
Article 23.1.e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Article 15 de les Bases d’Execució del Pressupost 2006 en virtut del qual quan el
reconeixement de les obligacions sigui conseqüència necessària de la realització
efectiva d’una despesa, sense que hi hagués autorització o compromís, la seva
aprovació correspondrà al Ple de la Corporació.
Vist l’informe emès pel Cap de la Secció Jurídico administrativa de l’Àrea dels Serveis
a les Persones en data 2 de març de 2007.
Per tot això, la regidora de d’Universitats proposa a la Comissió Informativa de l’Àrea
de Serveis a les Persones que informi favorablement els següent acord per a la seva
ulterior consideració pel Ple municipal:
Acord
Primer – Reconèixer amb càrrec a la partida 541.0.226, a l’emparament de la
normativa abans esmentada, un crèdit extrajudicial a favor de l´ entitat que a
continuació es relaciona pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei.
ENTITAT

CONCEPTE

Difoprint, SL
CIF B-60.109.634

450 invitacions dìptiques per la inauguració del 228, 75 €
curs acadèmic 2006-2007

5.5.3

IMPORT

RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE PORQUET
PRAT, SL, PER IMPORT DE 382,80 €, EN CONCEPTE D'UN PLOTTER.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Universitats, de 5 de març
de 2007, que transcrit diu el següent:
"Vist que s’ha tramitat una factura que ascendeix a la quantitat de 382,80 € per un
plotter amb “ Campus Universitari” de 3x1 m amb Paper Fotogràfic Stinat, Kapa Mount
10 mm. Gris i Laminat Setinat.
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Que és voluntat d’aquest Ajuntament procedir al seu pagament amb càrrec als
pressupostos de l’any 2007.
Article 185 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb l’article 60 del Real
Decret 500/1990, de 20 d’abril, en ordre al reconeixement de crèdit.
Article 23.1.e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Article 15 de les Bases d’Execució del Pressupost 2006 en virtut del qual quan el
reconeixement de les obligacions sigui conseqüència necessària de la realització
efectiva d’una despesa, sense que hi hagués autorització o compromís, la seva
aprovació correspondrà al Ple de la Corporació.
Vist l’informe emès pel Cap de la Secció Jurídico administrativa de l’Àrea dels Serveis
a les Persones en data 2 de març de 2007.
Per tot això, la regidora de d’Universitats proposa a la Comissió Informativa de l’Àrea
de Serveis a les Persones que informi favorablement els següent acord per a la seva
ulterior consideració pel Ple municipal:
Acord
Primer – Reconèixer amb càrrec a la partida 541.0.226, a l’emparament de la
normativa abans esmentada, un crèdit extrajudicial a favor de l´ entitat que a
continuació es relaciona pels deutes acreditats i informats pel responsable del Servei.
ENTITAT

CONCEPTE

Porquet Prat, SL
CIF B-62.734.793

1 Plotter amb “Campus Universitari” de 3 x 1 amb 382,80 €
Paper Fotogràfic Setinat, Kapa Mount 10 mm. Gris
Laminat Setinat.

IMPORT

El senyor Vives i Portell diu que el GMCiU no s'oposa a aprovar reconeixements de
crèdit ja que si s'ha fet una feina, s'ha de pagar. Això no obstant, es considera que la
fórmula de reconeixement de crèdit s'està repetint massa sovint i amb imports bastant
considerables.
En el cas dels reconeixements de crèdit que es porten a aprovació, es tracta
d'activitats que es porten a terme anualment i, per tant, es pot disposar d'una partida
pressupostària per portar-les a terme. Per tant, es considera que la utilització
d'aquesta fórmula no és gaire convenient.
La senyora Argelaguet i Isanta dóna la raó al senyor Vives i segueix explicant que hi
va haver un problema en la recepció d'uns diners per part de les universitats que
pertanyen al campus. Aquestes universitats abonen uns diners. En aquest sentit, hi va
haver un problema amb la Universitat Oberta de Catalunya i no es van rebre els diners
a temps.

L'alcalde sotmet a votació els dictàmens compresos en els punts 5.5.1, 5.5.2 i 5.5.3
de l'ordre del dia, i s'aproven per 22 vots afirmatius (7 GMS, 4 GMERC, 2 GMICV-EA,
8 GMCiU i 1 GMPPC) i 1 abstenció del senyor Irujo per trobar-se absent de la Sala en
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el moment de la votació (art. 100 del ROF), i , per tant, esdevenen acords plenaris amb
els continguts que han quedat reproduïts.

6.

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA

6.1

REGIDORIA DEL PROGRAMA TRANSVERSAL DE GENT GRAN

6.1.1

APROVAR EL PLA DIRECTOR DEL PROGRAMA DE GENT GRAN DE
L'AJUNTAMENT DE MANRESA.

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

7.

ÀREA D'HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

7.1

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

L'alcalde disposa la lectura i votació conjunta dels dictàmens 7.1.1, 7.1.2 i 7.1.3 de
l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per assentiment dels presents.
7.1.1

ESTIMAR UNA SOL.LICITUD DE BONIFICACIÓ DEL 95 % DE LA QUOTA DE
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES, A FAVOR
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de 13 de març
de 2007, que transcrit diu el següent:
"En relació a les bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a
l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’han presentat
les sol·licituds que es relacionen més endavant.
L’apartat 1, lletra d) del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 %
en la quota de l’impost les construccions, instal·lacions o obres realitzades per les
Administracions Públiques, ja sigui de forma directa o per encàrrec a tercers de les
mateixes, en què concorrin circumstàncies de caràcter cultural, històric, artístic o d’ús
públic o social.
Pel Director de l’àrea dels Serveis a la Persona s’ha informat:
Aquestes obres impliquen la reforma i adequació del centre d’educació per tal de
poder-hi donar unes millors condicions de les instal·lacions del centre , a la vegada
que proporciona un millor gaudi per als alumnes de l’escola , amb la finalitat de poder
continuar garantint el bon funcionament del centre d’educació de caràcter públic
destinat a l’aprenentatge i sociabilització dels infants .
Atenent a que concorren circumstàncies d’ús públic com és la prestació per part de la
Generalitat de Catalunya del servei públic d’educació destinat als infants d’educació
infantil i primària, es valora molt positivament la realització de les obres de reforma i
adequació al CEIP Bages, motiu pel que es considera que les esmentades obres
reuneixen els requisits establerts a l’apartat 1 d) de l’article 4-bis de l’Ordenança Fiscal
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número 3 reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i, en
conseqüència, es proposa la concessió de la bonificació de 95% de la quota de
l’impost per a la realització de les obres de reforma i adequació del CEIP Bages, en
base a les circumstàncies expressades en els punts anteriors.
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 de Gestió Tributària.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda, Promoció Econòmica i
Innovació i Tecnologia proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció del
següent:
ACORD
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: GENERALITAT DE CATALUYNA - DEPARTAMENT D'EDUCACIO I
UNIVERSISTATS
Expedient: GTR.ICB/2006000140 (GTR.ICI / 2006010999 - LLI.OMA/2006000184)
Descripció obres: Reforma i adequació al centre Bages al C/. Sèquia, 55
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra d) de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal.
7.1.2

ESTIMAR DUES SOL·LICITUDS DE BONIFICACIÓ DEL 95 % DE LA QUOTA
DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES, A
FAVOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de 13 de març
de 2007, que transcrit diu el següent:
“En relació a les bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a
l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’han presentat
les sol·licituds que es relacionen més endavant.
L’apartat 1, lletra d) del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 %
en la quota de l’impost les construccions, instal·lacions o obres realitzades per les
Administracions Públiques, ja sigui de forma directa o per encàrrec a tercers de les
mateixes, en què concorrin circumstàncies de caràcter cultural, històric, artístic o d’ús
públic o social.
Pel Director de l’àrea dels Serveis a la Persona s’ha informat:
La construcció d’un nou edifici judicial a Manresa comporta una millora per a la ciutat
atès que no sols acollirà els jutjats existents en la ciutat sinó que també permetrà la
seva ampliació i comptarà amb noves dependències distribuïdes segons els criteris
fixats per la llei orgànica del poder judicial.
Així, atenent a que concorren circumstàncies d’ús públic com és la prestació per part
del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya del servei públic de
justícia, es valora molt positivament la realització de les obres de construcció d’un nou
edifici judicial a Manresa, motiu pel que es considera que les esmentades obres
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reuneixen els requisits establerts a l’apartat 1 d) de l’article 4-bis de l’Ordenança Fiscal
número 3 reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i, en
conseqüència, es proposa la concessió de la bonificació de 95% de la quota de
l’impost per a la realització de les obres de construcció d’un nou edifici judicial a
Manresa, en base a les circumstàncies expressades en els punts anteriors.
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 de Gestió Tributària.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda, Promoció Econòmica i
Innovació i Tecnologia proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció del
següent:
ACORD
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: GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE JUSTICIA
representat per ILLA ROCA SALVADOR
Expedient: GTR.ICB/2006000063 (GTR.ICI / 2007000016 - LLI.OMA/2006000086)
Descripció obres: Obres construcció d’un edifici judicial al C/. Arbonés, 20-32
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra d) de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE JUSTICIA
representat per ILLA ROCA SALVADOR
Expedient: GTR.ICB/2007000012 (GTR.ICI / 2007000127 - LLI.LIA/2006000011)
Descripció obres: Instal.lacions nou edifici judicial de Manresa, al C/. Arbonés, 20-32
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra d) de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal.”

7.1.3

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

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de 13 de març
de 2007, que transcrit diu el següent:
“En relació a les bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a
l’empara de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’han presentat
les sol·licituds que es relacionen més endavant.
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la reforma, reparació, rehabilitació d’immobles
situats al casc antic de la ciutat.
L’apartat 1, lletra b) de l’article esmentat disposa que gaudiran d’una bonificació del 95
% en la quota de l’impost les obres de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles o
de millora i rehabilitació de façanes del barri antic, delimitat al plànol que constitueix
l’annex núm. 1 de l’ordenança reguladora de l’ impost.
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 1, lletra b) esmentat.
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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 de la Cap de Secció per la Cap de Gestió Tributària.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda, Promoció Econòmica i
Innovació i Tecnologia proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció del
següent:
ACORD
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: XAVIER MEDALLA ROCA
Expedient:
GTR.ICB/2006000081
(GTR.ICI
/
2007000225
LLI.OBM/2006000115)
Descripció obres: Reforma d'un local per establiment de restauració al C/. del
Carme, 24
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: COM. PROPIETARIS C/ URGELL, 1 representat per MORERA
BASCOMPTA ANTONIO
Expedient:
GTR.ICB/2007000006
(GTR.ICI
/
2007000151
LLI.OBM/2006000195)
Descripció obres: Ubicació ascensor celobert al C/. Urgell, 1-3
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: M.LUISA PUIGBERTRAN SERRET
Expedient:
GTR.ICB/2007000013
(GTR.ICI
/
2007000080
LLI.COM/2007000057)
Descripció obres: Reformes del bany, cuina, paviment i celràs, al C/. Cirera,252n.
Benefici fiscal sol·licitat. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b) de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.”
L'alcalde sotmet a votació els dictàmens compresos en els punts 7.1.1, 7.1.2 i 7.1.3
de l'ordre del dia, i s'aproven per unanimitat dels 23 membres presents i , per tant,
esdevenen acords plenaris amb els continguts que han quedat reproduïts.

7.1.4

APROVAR L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2007 DINS
DEL PRESSUPOST MUNICIPAL.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de 13 de març
de 2007, que transcrit diu el següent:

98

"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions
municipals que no poden demorar-se fins l’exercici del 2008, i no sent suficient
el crèdit consignat al Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat
convenient ordenar la incoació d’un expedient de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit , a fi i efecte d’habilitar el crèdit pressupostari necessari
per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de crèdits extraordinaris i suplements
de crèdit,
degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest
Ajuntament.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
amb càrrec a recursos generats per majors ingressos del Pressupost Municipal
i a baixes de crèdits de despeses d’altres partides del Pressupost Municipal per
a finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no
poden demorar fins l’exercici del 2008.
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 3/2007 dins el
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides pressupostàries que es
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen.
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el
169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 2/2007
s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze
dies hàbils durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprovat definitivament si durant el
termini esmentat no s’haguessin presentat reclamacions."

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

SUBCONCEPTE

DENOMINACIÓ

490.02 Subvenció Unió Europea (EQUAL)

AUGMENT

DISMINUCIÓ EXPLICACIÓ

227.956,83

227.956,83

Majors ingressos

0,00

ESTAT DE DESPESES
-----------------------------------CREDITS EXTRAORDINARIS
-----------------------------------------------
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PARTIDA

DENOMINACIÓ

CRÈDIT
INICIAL

AUGMENT

121.5.624 Salut laboral.- Material de Transport

0,00

17.000,00

452.7.632 Rehabilitació Teatre Kursaal.- Edificis i altres construccions

0,00

186.162,59

CRÈDIT DEF.

EXPLICACIÓ
Despeses grua i caixa de
ferro per carrosseria
17.000,00 camió.

186.162,59 Despeses obra Kursaal.
0,00
0,00

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

203.162,59

ESTAT DE DESPESES

SUPLEMENTS DE CRÈDIT

PARTIDA

DENOMINACIÓ

121.5.632

Salut laboral.- Edificis i altres construccions

452.7.627

Rehabilitació Teatre Kursaal.- Projectes complexes

322.7.131

Projecte Igualem "Eix diagonal".- Laboral eventual

AUGMENT

BAIXA

CAUSES
Per crèdit extraordinari
17.000,00 121.5.624
Per crèdit extraordinari
186.162,59 452.7.632

1.762,52

Crèdit insuficient

322.7.160.00 Projecte Igualem "Eix diagonal".- Seguretat Social-Personal

1.700,00

Crèdit insuficient

322.7.226

Projecte Igualem "Eix diagonal".- Despeses diverses

3.851,42

Crèdit insuficient

322.7.230

Projecte Igualem "Eix diagonal".- Dietes

664,00

Crèdit insuficient

322.7.231

Projecte Igualem "Eix diagonal".- Locomoció

726,66

Crèdit insuficient

322.7.454

Projecte igualem "Eix diagonal".- A empreses públiques i altres

322.7.462

Projecte Igualem "Eix diagonal".- A Ajuntaments

322.7.489

Projecte Igualem "Eix diagonal".- Altres transferències

3.706,35

Crèdit insuficient

167.644,62

Crèdit insuficient

47.901,26

Crèdit insuficient

227.956,83

203.162,59

El senyor Jordà i Pempelonne diu que els canvis de partides es refereixen a tres temes
concrets. En primer lloc, el projecte Igualem de l'Eix-Diagonal, que es finança amb
recursos d'una subvenció; en segon lloc, unes obres del teatre Kursaal, que es canvien
de partida, però que es treuen d'una partida que ja era del teatre Kursaal i de la que es
preveu que sobrin diners i, per tant, s'apliquen a una altra partida on en faltaven. En
tercer lloc, s'acaba de completar un camió-grua del qual es compra la pluma
corresponent amb partides del mateix àmbit de manteniment.

L'alcalde sotmet el dictamen a votació i, s'aprova per 13 vots afirmatius (7
GMS, 4 GMERC, 2 GMICV-EA) i 9 abstencions ( 8 GMCiU i 1 GMPPC) i 1
abstenció de la senyora Guillaumet per trobar-se absent de la Sala en el moment
de la votació (art. 100 del ROF), i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que
ha quedat reproduït.

7.1.5

APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS NÚM. 32 I 33.
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El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de 9 de març de
2007, que transcrit diu el següent:
“El Director de l’Àrea del Serveis a les persones” ha elaborat la proposta de
modificació d’ordenances fiscals següent:
Des de la secció d'Educació s'ha vist necessari proposar la modificació de 2
correccions a les Ordenances Fiscals 2007:
- Ordenança fiscal núm. 33 sobre serveis culturals i educatius. Es troba a faltar el
següent respecte a exempcions, bonificacions i reduccions, concretament en
referència a l’epígraf 4 de l’article 5.
Afegir aquest text:
1.
2.

3.

Els alumnes de famílies nombroses tindran una reducció del 50%
Els alumnes de famílies amb recursos econòmics insuficients o reduïts podran
sol·licitar la bonificació del 20% o del 50% de la quota tributària corresponent,
sempre amb un informe previ dels serveis socials municipals seguint els mateixos
criteris i condicions establerts per a les beques a les llars d’infants municipals.
No es concedirà cap altra exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa, llevat de
les especificades als apartats anteriors.

Es proposa afegir-ho a l’article 4 explicant que es refereix a la llar d’infants municipal el
Solet.
El motiu d’incloure-ho seria per aplicar els mateixos criteris que s’utilitzen des d’aquest
curs en la concessió de beques a les llars d’infants municipals gestionades mitjançant
concessió, que fins ara no es preveien per la llar El Solet, de gestió directa i on els
preus que paguen els usuaris es regeixen per les ordenances fiscals i no per un Plec
de clàusules com en les altres llars d’infants municipals.
- Així mateix, en l’Ordenança fiscal núm. 32, reguladora de la taxa per ensenyaments
al Conservatori Municipal de Música, caldria afegir un epígraf nou a l’article 5 per
aplicar en els casos en què hi hagi alumnes que estan en llista d’espera per començar
instrument i únicament realitzessin llenguatge musical:
Epígraf 5.3 Llenguatge musical previ a l’instrument 138,29
Es fa la proposta d’aquesta quantitat, que és el 50% de l’epígraf 5.1, ja que el
llenguatge musical sol sense instrument ocupa la meitat de les hores de l’assignatura.

La Cap de Secció de Gestió Tributària ha emès la corresponent memòria econòmic
financera, segons la qual la tarifa proposada s'ajusta al que s'estableix al text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
El Regidor Delegat d'Hisenda, Promoció Econòmica i Innovació i Tecnologia proposa
al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
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PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 32,
reguladora de la taxa per ensenyaments al Conservatori Municipal de Música, amb
l’establiment de la noves tarifa següent:
EPÍGRAF

CONCEPTE

TARIFA
(EUROS)

FORMACIÓ MUSICAL BÀSICA I, II, III i IV
5.3

Llenguatge musical previ a l’instrument

138,25

SEGON: Aprovar provisionalment la modificació de l’article 4 de l’ordenança fiscal
número 33, reguladora de la taxa per serveis culturals i esportius, que passarà a tenir
el redactat següent:
1. Gaudiran d'una reducció del 85% de les tarifes previstes als epígrafs 1, 2 i 3 les
famílies amb dificultats econòmiques i socials, previ informe dels serveis socials
d'aquest Ajuntament.
2. Les tarifes de l’epígraf 4 tindran les reduccions següents:
a.

Els alumnes de famílies nombroses tindran una reducció del 50%.

b.

Els alumnes de famílies amb recursos econòmics insuficients o reduïts
podran sol·licitar la bonificació del 20% o del 50% de la quota tributària
corresponent, sempre amb un informe previ dels serveis socials municipals
seguint els mateixos criteris i condicions establerts per a les beques a les
llars d’infants municipals.

3. No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa, llevat de les
especificades als punts anteriors.
TERCER: Exposar al públic les modificacions precedents al tauler d'anuncis de
l'Ajuntament, durant trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, el qual també es publicarà en
un diari dels de més difusió de la província. En aquest termini els interessats podran
examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.
Transcorregut aquest període sense que s'hi hagi presentat cap reclamació o
al·legació, els acords adoptats restaran aprovats definitivament.
QUART: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la
Província els acords elevats a definitius i les modificacions efectuades, les quals
entraran en vigor el dia següent a la seva publicació.”

El senyor Jordà i Pempelonne diu que es tracta, per una banda, de posar la taxa d'una
assignatura del Conservatori de Música i, per l'altra, afegir un text que faltava sobre
criteris per exempcions, bonificacions i reduccions en el cas de les escoles bressols
municipals.

L'alcalde sotmet el dictamen a votació i, s'aprova per 13 vots afirmatius (7
GMS, 4 GMERC, 2 GMICV-EA) i 9 abstencions ( 8 GMCiU i 1 GMPPC) i 1
abstenció de la senyora Guillaumet per trobar-se absent de la Sala en el moment
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de la votació (art. 100 del ROF), i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que
ha quedat reproduït.

7.1.6

APROVAR PROVISIONALMENT L'ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC PER
ESTABLIMENTS CULTURALS I ESPORTIUS I PER LA VENDA DE TEXTOS,
PUBLICACIONS I IMPRESSOS.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de 9 de març de
2007, que transcrit diu el següent:
“1. L’Àrea d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, en col·laboració amb la Delegació del
Bages-Berguedà del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, ha impulsat l’edició del
llibre Manresa: la transformació de la ciutat i proposa l’aprovació del preu públic
corresponent per a la venda del mateix.
2. La regidoria de Cultura posa en marxa un nou servei cultural consistent en una
oferta de tallers d’iniciació a les arts, que es desenvoluparan als centres cívics.

La Cap de Secció de Gestió Tributària ha emès la corresponent memòria econòmic
financera, segons la qual les tarifes proposades s'ajusten al que s'estableix al text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
El Regidor Delegat d'Hisenda, Promoció Econòmica i Innovació i Tecnologia proposa
al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER: Aprovar l'establiment de les tarifes per als cursos inclosos al programa
“Tallers d’art als centres cívics”:
2. SERVEIS CULTURALS I ESPORTIUS
Epígraf

Tarifa (€)

6

Tallers als centres cívics

6.1

Talles que no inclouen material, per sessió

3,00

6.2

Tallers que inclouen material, per sessió

3,60

SEGON: Aprovar l'establiment de la tarifa per a la venda de textos, publicacions i
impresos següents:
1. PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS
Epígraf
17

Tarifa (€)
Llibre Manresa: la transformació de la ciutat, per 15,00
exemplar
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TERCER: Exposar al públic les modificacions precedents al tauler d'anuncis de
l'Ajuntament, durant trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, el qual també es publicarà en
un diari dels de més difusió de la província. En aquest termini els interessats podran
examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.
Transcorregut aquest període sense que s'hi hagi presentat cap reclamació o
al·legació, els acords adoptats restaran aprovats definitivament.
QUART: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la
Província els acords elevats a definitius i les modificacions efectuades, les quals
entraran en vigor el dia següent a la seva publicació.”

El senyor Jordà i Pempelonne diu que es tracta de l'aprovació d'uns preus públics que
es refereixen a uns tallers que es fan en centres cívics i a un llibre, que s'editarà i que
s'anomena "Manresa, la transformació de la ciutat"

L'alcalde sotmet el dictamen a votació i, s'aprova per 13 vots afirmatius (7
GMS, 4 GMERC, 2 GMICV-EA) i 9 abstencions ( 8 GMCiU i 1 GMPPC) i 1
abstenció de la senyora Guillaumet per trobar-se absent de la Sala en el moment
de la votació (art. 100 del ROF), i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que
ha quedat reproduït.

7.1.7

APROVAR L’ACTUACIÓ "COMPLEX DE PISCINA OLÍMPICA" I SOL·LICITAR
AL CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT UNA SUBVENCIÓ PER IMPORT DE
650.000 EUROS.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de 8 de març de
2007, que transcrit diu el següent:
“Atès que, en data 18 de juliol de 2006, la Comissió de Govern de Política Institucional
va autoritzar el Consell Català de l’Esport atorgar i tramitar la concessió de
subvencions a centres de tecnificació de Catalunya, d’acord amb el Pla de la xarxa de
tecnificació esportiva aprovat per Resolució del president del Consell Català de
l’Esport en data 11 de juliol de 2006.
Atès que, entre les entitats beneficiàries, figura l’Ajuntament de Manresa amb una
subvenció de 650.000 EUR per a l’actuació de “Complex de piscina olímpica”.
Atès que, per aquest motiu, en data 20 de setembre de 2006, el Consell Català de
l’Esport ha comunicat a l’Ajuntament de Manresa la seva voluntat de concedir una
subvenció destinada a l’actuació de “Complex de piscina olímpica”, per import de
650.000 EUR, amb càrrec a la línia de crèdits de l’Institut Català de Finances.
Atès que, per a poder gaudir d’aquesta subvenció, cal que l’Ajuntament faci la
sol·licitud formal de l’ajut i sol·liciti a l’Institut Català de Finances el préstec de 650.000
EUR.
Atès que la subvenció té caràcter plurianual, i l’import a sol·licitar a l’Institut Català de
Finances és de 200.000 EUR per al 2007 i de 450.000 EUR per al 2008.
Atès l’informe emès pel cap del Servei de Desenvolupament que consta a l’expedient.
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Per tot això, l’alcalde president proposa al Ple de la Corporació municipal l’adopció
dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’actuació “Complex de piscina olímpica” inclosa a l’Acord de
Comissió de Govern de Política Institucional de 18 de juliol de 2006, i sol·licitar al
Consell Català de l’Esport la concessió d’una subvenció per import de 650.000 EUR.
SEGON.- Aprovar el sistema de finançament de la subvenció a través de l’Institut
Català de Finances.”
El senyor Jordà i Pempelonne diu que es tracta d'una subvenció atorgada pel Consell
Català de l'Esport en data juliol de 2006. Es tracta d'una subvenció que es dóna a través
de l'Institut Català de Finances i, per tant, l'Ajuntament l'ha d'acceptar.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que en la Comissió informativa es va explicar que la
subvenció es destinava, no per la construcció de la piscina municipal, sinó que es
destinava a serveis del Club Natació Manresa. Per tant, es demana si es pot donar una
explicació al dubte expressat.
El senyor Jordà i Pempelonne diu que es tracta d'una subvenció que atorga el Consell
Català de l'Esport com a subvenció a centres de tecnificació de Catalunya, per tant,
centres d'alt rendiment esportiu, és a dir, per a gent que practica l'esport de forma
competitiva. Per tant, la subvenció no pot anar a l'Ajuntament de Manresa sinó que, en
realitat, va destinada al Club Natació Manresa, però la forma d'atorgament es fa a través
de l'Ajuntament.
El senyor Gozalbo i Fuertes diu que s'ha lluitat molt per aconseguir la subvenció. Els
centres de tecnificació tenen programes de tecnificació, però també inclouen millores en
les instal·lacions. Per tant, la doble finalitat hi és present en la pròpia adjudicació de la
subvenció i, per això, s'hi escau. Per tant, la seva definició és ambigua i permet la doble
interpretació. En conseqüència, la subvenció inclou els dos conceptes, el programa i les
millores de les instal·lacions
Es tracta d'una subvenció que no es destina directament a la construcció i que permet a
través dels programes que s'hi desenvolupen la inversió en el propi complex.
S'han atorgat unes trenta subvencions destinades a centres de tecnificació en el conjunt
de Catalunya i permeten els dos objectes.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que entén que el Consell Català de l'Esport dóna la
possibilitat d'aquesta subvenció, la qual pot tenir dos objectes diferents, que ja han estat
explicats pel regidor Gozalbo.
Això no obstant, es demana si l'Ajuntament sap en què es destinaran els 650.000€ que
s'han entregat per aquest concepte.
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L'alcalde diu que la subvenció es destinarà a les noves instal·lacions de la piscina.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 23 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

7.1.8

CONCERTAR UNA OPERACIÓ DE PRÉSTEC D'IMPORT 2.148.000,00
EUROS, AMB LA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA I APROVAR EL
CONVENI ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA, REGULADOR DEL PRÉSTEC CITAT.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de 13 de març
de 2007, que transcrit diu el següent:
“En les previsions pressupostàries per a l’exercici de 2007, hi figura consignat com a
dotació per al finançament de determinades inversions, la concertació d’operacions de
préstec.
Que per finançar diverses inversions de l’exercici 2007 amb un pressupost d’execució
de 9.199.471,00 euros, l’Ajuntament de Manresa presentà sol·licitud en data 01/03/07
a la Diputació de Barcelona per tal que dins del programa anomenat “Crèdit Local” es
pogués signar un préstec per un import de 2.148.000,00 euros amb la Caixa d’Estalvis
de Catalunya, rebent al mateix temps subvenció de la pròpia Diputació de Barcelona
respecte al tipus d’interès pactat.
Per tot això, el Regidor Delegat d’Hisenda, Promoció Econòmica i Innovació i
Tecnologia proposa al Ple de la Corporació municipal l'adopció dels acords següents:
Primer.- Concertar, una vegada concedida, una operació de préstec d’import
2.148.000,00 euros, amb la Caixa d’Estalvis de Catalunya, acollida al conveni signat
entre dita entitat de crèdit i la Diputació de Barcelona, amb destinació a les finalitats
que es detallen a continuació i amb les característiques que igualment s’esmenten:

PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA

PROJECTE

IMPORT DEL
PROJECTE

PART QUE ES
FINANÇA AMB
EL PRÉSTEC
QUE ES
SOL·LICITA

Rehabilitació teatre Kursaal – Projectes
2.449.578,00 € 1.630.132,00 €
complexes
Carreteres, Camins veïnals i Vies
511.0 601.22
475.000,00 € 475.000,00 €
Públiques – Urbanització Pl. Catalunya
Carreteres, Camins veïnals i Vies
511.0 601.19
184.642,00 €
42.868,00 €
Públiques – Urbanització C/ Talamanca
TOTAL .......................... 2.148.000,00 €
452.7 627

CARACTERÍSTIQUES
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Import del préstec .................. 2.148.000,00 euros.
Període de carència ............... 2 anys.
Termini d’amortització ........... 10 anys.
Periodicitat d'amortització ....... Trimestral.
Número de terminis ................
40
Interès nominal ...................... Euribor 3 mesos + 0’10%
Amortització anticipada ........... Sense penalització.
(mínim 5% del capital)
SEGON.- Acceptar la minuta del préstec, que s’acompanya al present dictamen.
TERCER.- Acceptar el text del conveni a subscriure entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Manresa, regulador del subsidi del préstec sol·licitat a la Caixa d’Estalvis
de Catalunya amb càrrec al programa de Crèdit Local.
QUART.- Notificar a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de
Catalunya, en el termini dels primers deu dies del mes següent al de la formalització del
préstec, i per mitjà de la tramesa dels models CL1, CL2, CL3 i CL4.1; tot això d’acord
amb el que disposen els articles 1 i 2 de l’Ordre de 28 de juny de 1999, i de l’Ordre
ECF/324/2003 de 2 de juny de modificació de l’Ordre del Departament d’Economia i
Finances de 28 de juny de 1999, sobre desplegament del Decret 94/1995, de 21 de
febrer, en matèria de tutela financera dels ens locals, i de l’informe d’Intervenció de data
12 de març de 2007.
CINQUÉ.- Autoritzar l’Alcalde per a subscriure la documentació que resulti necessària
per a l’efectivitat dels anteriors acords.”
El senyor Jordà i Pempelonne diu que cada any s'aprova amb el pressupost un import
de préstec determinat i la major part possible de l'esmentat préstec es contracta a través
de la Diputació perquè es disposa d'unes condicions preferents.

L'alcalde sotmet el dictamen a votació, i s'aprova per 14 vots afrmatius ( 8
GMS, 4 GMERC, 2 GMICV-EA) i 9 abstencions ( 8 GMCiU i 1 GMPPC) i, per
tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
7.1.9

APROVAR LA MINUTA DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L'AGÈNCIA CATALANA DE CERTIFICACIÓ (CATCERT) I L'AJUNTAMENT
DE MANRESA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CERTIFICACIÓ
DIGITAL DE CLASSE 1.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de 12 de març
de 2007, que transcrit diu el següent:
"Antecedents
1.

El Consorci de l’Administració Oberta Electrònica de Catalunya, en sessió
de 29 d’abril de 2002, va formalitzar la creació de l’Agència Catalana de
Certificació – CATCert, com a organisme autònom de caràcter comercial,
els estatuts de la qual es van publicar al Diari Oficial de Catalunya núm.
3895, de 30 de maig de 2003.
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2.

L’Ajuntament de Manresa considera necessari disposar de certificats
digitals de classe 1 per a la seva institució i per al seu personal, així com
d’altres serveis vinculats.
Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament de Manresa considera adient constituirse en Entitat de Registre Interna, per la qual cosa és necessària la
formalització d’un conveni entre CATCert i aquest Ajuntament.

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

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

IV.

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

Per tot això, com a regidor delegat d’Hisenda, Promoció Econòmica i Innovació i
Tecnologia de l’Ajuntament de Manresa, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del
següent
ACORD
Aprovar la minuta de conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de Certificació
(CATCert) i l’Ajuntament de Manresa per a la prestació de serveis de certificació digital
de classe 1."

L'alcalde sotmet el dictamen a votació, i s'aprova per unanimitat dels 23
membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.

8.

PROPOSICIONS

8.1

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PPC REFERENT A LA
INCORPORACIÓ D'ELEMENTS QUE PERMETIN NO CONTAMINAR EN ELS
VEHICLES QUE REALITZEN SERVEIS MUNICIPALS.

El secretari dóna compte de la proposició del grup municipal PPC, de 14 de març de
2007, que, transcrita, diu el següent:
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"El nostre Ajuntament va aprovar D’any 2000 l’agenda 21, amb D’ànim de
preservar el nostre medi ambient amb una sèrie de mesures per a preservar,
millorar i fomentar el medi ambient de la nostra ciutat i poder consolidar així
una millora de la nostra qualitat de vida.
Així mateix ens trobem en uns debats de canvi climàtic i de contaminació a
nivell del planeta que fa que D’actitud envers a determinats hàbits de la
ciutadania entrin en una sèrie de canvis per a minvar els efectes negatius del
mateix.
Fets com D’agenda 21, la Carta d’albor i el Protocol de Kyoto son elements de
judici prou significatius com per abordar nous reptes que permetin la
transformació de la nostra societat i així desenvolupar noves maneres de poder
optimitzar els recursos actuals energètics i de potenciar la recerca de nous, que
estiguin en la línia d'aconseguir noves maneres de recursos energètics nets i
no contaminants.
Els principals actors a apostar per les energies renovables i que donin un pas
per exemplificar enfront de la societat han de ser les administracions, que han
d’actuar de motor, i no contaminant, per a introduir aquestes mesures
correctores per a millorar el nostre medi ambient.
Un dels principals factors contaminants, i de D’efecte invernader i de
l’escalfament de D’atmosfera, es parla d'un 23 al 25%, són les emissions de
C02, Nox i partícules que són provocades pels motors dels vehicles. És evident
que l'Ajuntament de Manera directa i indirecta té al seu servei flotes de vehicles
als carrers de la ciutat,( bussos, recollida d’escombraries, etc.)
PROPOSEM:

L' Ajuntament de Manresa abordarà la necessitat i posarà en pràctica la
instal·lació d’elements que permetin gastar combustible no contaminant als
vehicles que dispensen serveis diversos a la ciutat de Manresa que a més
ajuden a complir les directrius de qualitat de l’aire."
El secretari dóna compte de l'esmena de substitució presentada per tots els
grups municipals, de data 19 de març de 2007, que transcrita diu el següent:
"El nostre Ajuntament va aprovar l’any 2000 l’agenda 21, amb l’ànim de preservar el
nostre medi ambient amb una sèrie de mesures per a preservar, millorar i fomentar el
medi ambient de la nostra ciutat i poder consolidar així una millora de la nostra qualitat
de vida.
Així mateix ens trobem en uns debats de canvi climàtic i de contaminació a nivell del
planeta que fa que l’actitud envers a determinats hàbits de la ciutadania entrin en una
sèrie de canvis per a minvar els efectes negatius del mateix.
Fets com D’agenda 21, la Carta d’aalborg i el Protocol de Kyoto son elements de judici
prou significatius com per abordar nous reptes que permetin la transformació de la
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nostra societat i així desenvolupar noves maneres per optimitzar els recursos actuals
energètics i potenciar-ne la recerca de nous, que estiguin en la línia d'aconseguir
noves maneres de recursos energètics nets i no contaminants.
Els principals actors a apostar per les energies renovables i que donin un pas per
exemplificar enfront de la societat han de ser les administracions, que han d’actuar de
motor, i no contaminant, per a introduir aquestes mesures correctores per a millorar el
nostre medi ambient.
Un dels principals factors contaminants, causant de l ”efecte hivernacle” i “canvi
climàtic”, i d’un 23 al 25%, és creu que són les emissions de C02, Nox i partícules que
també emeten els motors dels vehicles. És evident que l'Ajuntament de Manera directa
i indirecta té al seu servei flotes de vehicles als carrers de la ciutat,( busos, recollida
d’escombraries, etc.)
PROPOSEM:
L'Ajuntament de Manresa, seguint la línia que porta a terme d'accions a favor del medi
ambient, farà un estudi de la flota municipal, tipus de vehicles, motor i valoració de
l'adaptabilitat dels vehicles actuals, amb pressupost inclòs, a les possibilitats existents
en el mercat de nous combustibles menys contaminants, sigui biodièsel, gas,etc,.
Aquest estudi inclourà també informació de les diferents experiències que s'estan
desenvolupant a d'altres indrets, així com la valoració, possibilitats i proposta sobre
alternatives de combustible de les actuals concessions de serveis en les que s'hi
inclogui vehicles (recollida residus i neteja, autobusos, aparcament en superfície,
manteniment enllumenat, etc..
Un cop realitzat l'estudi també es tindran en compte les seves conclusions en les
decisions de compra de nous vehicles municipals.

El senyor Javaloyes i Vilalta diu que l'objecte de la proposició és preservar el medi
ambient. Per aconseguir-ho el GMPPC considera que s'ha d'apostar per la tecnologia i
per les energies renovables.
La proposta sorgeix o s'inspira en una experiència que va tenir lloc a Castella La Manxa i
de la qual va tenir coneixement el GMPPC. Aquesta experiència va consistir en la
signatura d'un conveni entre una Diputació i una empresa amb l'objecte d'introduir un
biocarburant.
A partir de l'esmentada experiència va créixer la inquietud per portar a terme un estudi
que tingui per objecte trobar mesures per no contaminar tant. Aquest és, doncs, l'objecte
del dictamen, que inclourà estudis sobre els vehicles que es puguin adaptar a d'altres
combustibles menys contaminants i quins serien els proveïdors d'aquests nous sistemes i
combustibles.
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La senyora Selga i Brunet diu que és bastant normal que després d'un hivern tan
calorós i de les notícies dels mitjans de comuncicació aparegués en el ple el tema del
canvi climàtic o de la preocupació pels consums d'energies i utilització d'energies
alternatives.
En el marc de l'Agenda 21 es va aprovar una proposta d'acció molt similar a la que es
porta a aprovació. El termini d'implantació de l'esmentada proposta era de 10 anys.
Quant l'any 2000 es va aprovar l'Agenda 21, que tenia l'acció concreta d'introduir
combustibles alternatius en els vehicles municipals, semblava una proposta molt més
difícil de poder complir.
Actualment, tal com estan evolucionant les coses, es podrà avançar. Per aquest motiu,
de seguida s'ha estat receptiu a la proposta del GMPPC.
Així mateix, s'ha de fer esment de les altres accions que es fan a favor del mateix objecte
que persegueix la proposta. Per exemple, la compra de paper reciclat i la compra de
fusta certificada, les quals afavoreixen energèticament la situació del planeta; les
decisions en inversions de renovació de l'enllumenat públic que afavoreixen una reducció
del consum; les actuacions que es fan en els equipaments municipals quan s'autoritzen
les instal.lacions d'enllumenat i pemeten una milllor gestió energètica dels equipaments i
també quan es promociona el reciclatge dels residus que afavoreix la reducció dels
consums de primeres matèries i afecte a primeres matèries d'origen fòssil.
Tenint en compte el tema de reducció de residus i el tema que es planteja, es voldria fer
la reflexió que la solució al problema de l'efecte hivernacle no passa només per la
substitució de combustibles alternatius, sinó que també s'hauran de reduir els nivells de
consums, etc.
Sobre els biocombustibles, cal dir que s'ha iniciat una tendència de plantar molts camps
amb l'objectiu d'extreure'n primera matèria per vehicles, sense tenir en compte les
necessitats de consum humà. Per tant, la solució dels biocombustibles com a alternativa
no serà una solució fàcil. Tindrà el seu debat i el seu període de maduració.
Pel que fa a la proposta de fer l'estudi, es considera que es pot fer amb tres mesos.
Actualment, a la flota municipal hi ha uns 80 vehicles, incloent les motos de policia local.
Aquest estudi servirà per tenir informació bàsica per pendre decisions en el futur i també
per prendre decisions immediates.
En aquests moments a Manresa ja hi ha una gasolinera que expèn biodièsel. Per tant, ja
és una opció viable sense fer alternatives de grans inversions en els cotxes, ja que els
vehicles que consumeixen dièsel ja estan adaptats. Per tant, es considera que no es
quedarà en un estudi, sinó que es podran prendre algunes decisions.
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El senyor Vives i Portell diu que el GMCiU s'adhereix a la proposta perquè, a banda de
ser un dels pronunciaments que ja figura a l'Agenda 21 que es va aprovar l'any 2000,
també s'insereix en alguna altra proposta que l'Ajuntament ha aprovat com, per exemple,
una bonificació per l'impost dels vehicles de tracció mecànica en els casos dels vehicles
bimodals. Aquesta iniciativa semblava a l'any 2000 difícil de capir perquè semblava lluny
i, avui comença a haver-hi en el mercat vehicles bimodals. S'espera que en el futur
aquesta classe de vehicles pugui tenir un ús que s'adeqüi al parc mòbil que té en aquests
moment l'Ajuntament.
Segueix dient que és important la sensibilitat per aquest tema. Fa uns anys parlar
d'aquests temes semblava que era cosa d'una minoria, i avui aquest discurs respon a la
realitat, una realitat dura i difícil.
L'alcalde sotmet a votació l'esmena de substitució, i s'aprova per unanimitat dels 23
membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat
reproduït.

8.2

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU EN RELACIÓ A LA
REHABILITACIÓ DELS VESTIDORS DELS CAMPS DE FUTBOL DELS
BARRIS DEL XUP I MION-PUIGBERENGUER, DE MANRESA.

El secretari dóna compte de la proposició del grup municipal CiU, de 15 de març de
2007, que, transcrita, diu el següent:
"Atès que des de fa molt de temps els vestidors dels camps de futbol dels Barris del
Xup i Mion-Puigberenguer de Manresa, presenten un estat de degradació molt
important;
Atès que aquesta situació ha estat lIargament denunciada tant des dels col·lectius
veïnals corresponents, com des de les entitats que utilitzaven i utilitzen aquests
equipaments per a la pràctica esportiva;
Atès que, malgrat les reiterades peticions adreçades a aquest Ajuntament, a hores
d'ara no s'ha fet cap actuació important a fi i efecte de rehabilitar aquests vestidors, de
manera que reuneixin les condicions mínimes indispensables i exigibles a unes
instal·lacions d'aquesta naturalesa;
Atès que en aquests moments I'estat de degradació d'aquests vestidors obliga a una
actuació urgent que no pot demorar-se més en el temps;
Atès que en el pressupost de l'Ajuntament de Manresa per a aquest exercici no
existeix la previsió de dur a terme aquests treballs de reparació;
El GMCiU PROPOSA:
.- PRIMER: Que I'Ajuntament de Manresa redacti; aprovi i executi en un termini no
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superior als sis mesos els projectes de rehabilitació dels vestidors deis camps de futbol
deis Barris del Xup i Mion-Puigberenguer.
.- SEGON: Que per tal de dur a terme aquestes obres es creïn i s’aprovin les
corresponents partides pressupostàries."

El senyor Vives i Portell diu que d'entrada vol fer una rectificació respecte la proposta
que es formula, ja que el GMCiU la formulava en base a dos vestidors, el del Xup i el de
la Mión-Puibereguer. Després de les converses que s'han tingut a posteriori amb el
regidor d'Esports i amb l'equip de Govern, es considera que la proposta que es fa en
relació a la Mion-Puigberenguer ja està complerta, és a dir, hi ha un projecte, però, a
més, pressupostàriament ja està previst que en el transcurs de l'any 2007 s'executi l'obra.
Per tant, es singularitza la proposició als vestidors del barri del Xup.
El GMCiU volia posar l'accent en un aspecte que ja es va tractar en el darrer Ple. El
GMPPC va fer una pregunta en relació als vestuaris que ja ha estat contestada. Tot i així,
es considera que la urgència en el cas dels vestidors del Xup mereix que es tracti en el
Ple. La situació s'ha degradat molt en el temps, i hi ha hagut un problema de
manteniment important i això ha tingut una repercussió directa en l'activitat esportiva, tant
de l'entitat que pròpiament ha anat desenvolupant i desenvolupa la seva activitat, com en
el barri en general.
El GMCiU demana dues coses. En primer lloc, es demana que en un termini determinat
es redacti un projecte i, després, que s'executi també en un termini determinat. En segon
lloc, es demana que es creï una partida pressupostària per tal de portar-ho a terme.
Des del GMCiU es té coneixement que fer aquesta obra val diners i que són molts diners,
però, com a administració, s'han d'atendre aquelles urgències de la millor manera
possible i, a vegades, fent el sobreesforç que calgui. Es considera que no s'està
demanant res que no s'hagi fet en d'altres ocasions. En aquest mateix Ple, no fa gaire
temps, es va aprovar una partida extraordinària per fer una obra determinada dins d'un
exercici en què no estava previst fer aquella obra. Es tractava d'una obra que va costar
més de 300.000€.. Es va considerar que la urgència ho requeria.
El GMCiU estaria, fins i tot, disposat, en cas que no es disposi d'una partida adequada i
,per tant, no es pugui executar l'obra, a assumir el compromís de tenir el projecte redactat
i aprovat i fer-ho amb el consens de l'associació de veïns.
Així mateix, s'ha de tenir en compte que l'esport és un element fonamental per a la
cohesió social i per a la integració, i que l'esport és un element clarament inserit en la
cultura i, en conseqüència, es considera que realitzar l'acció que es proposa és
obligatòria.
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També val la pena fer notar que no es tracta d'un fet aïllat a la ciutat, sinó que se
circumscriu en un problema de deteriorament que afecta a alguns equipaments esportius
de la ciutat i en què s'ha hagut de considerar si rehabilitar o substituir o refer.
El senyor Gozalbo i Fuertes diu que s'actua per les persones de Manresa i per tots els
barris. Per aquest motiu, quan es va fer el PAM es preveien actuacions importants al
Congost, però també en els barris.
Es va fixar que s'havia de renovar dos vestidors de barris: La Mion i El Xup. Per realitzar
aquestes actuacions es va buscar finançament a través de subvencions. En aquests
moments s'està intentant remodelar el vestuari de la Mion. El projecte ja està acabat i es
presentarà a l'Associació de la Mión justament en el termini de 10 dies i, a partir d'aquí ,
es licitarà i, si es troben empreses que vulguin remodelar els vestidors de la Mion, es farà
previsiblement a l'estiu. A partir d'aquí es disposarà d'un barri arreglat en aquest aspecte.
S'ha de tenir en compte que mai s'havien fet remodelacions globals de vestidors.
S'havien creat uns camps de futbol en la seva època i era autoconstrucció. Ara s'han de
renovar completament i implica un esforç pressupostari enorme.
Sobre el barri del Xup, quan es va fer el PAM es va establir que les actuacions en el barri
del Xup es farien una mica després perquè l'impacte social era menor, però el Xup té tant
de dret com qualsevol altre barri en què estigui en condicions. En aquest sentit la voluntat
de l'Ajuntament es realitzar l'actuació.
S'ha acordat entre l'Associació de veïns, els tècnics i la regidora Àngels Mas fer el
projecte executiu en el termini de quatre mesos i, a partir d'aquí, com que no es disposa
de capacitat econòmica, executar el projecte l'any 2008. Cal dir que es portarà a terme
l'execució i, a més, s'intentarà modernitzar alguns aspectes més puntuals. Així mateix,
s'explicarà el projecte educatiu que es té des del barri.
Per tant, hi ha un acord de Govern de tirar endavant el projecte i en aquest sentit la
proposició presentada és sobrera perquè la decisió ja està presa. L'equip de Govern ha
pres una decisió amb consens amb l'Associació de veïns i amb consens amb l'entitat i
tirarà endavant aquesta proposta. Es convida, doncs, a conèixer el projecte; un projecte
homologat pel Consell Català de l'Esport per aconseguir la seva validació i aconseguir
una subvenció a posteriori.
Així mateix, el projecte està adaptat a les característiques i necessitats que es tenen avui
en dia, que no són excessives, però sí fer-ho de manera que si en el futur es consolida un
projecte esportiu sòlid, es pugui ampliar en el que sigui necessari.
A partir dels objectius esmentats, es pretén aconseguir la homologació del projecte, amb
els criteris establerts que marca la Generalitat, i fer un equipament digne.
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El senyor Javaloyes i Vilalta diu que el GMPPC veu amb satisfacció que en trenta dies,
des del darrer Ple en què es van fer una sèrie de preguntes referents als vestidors del
Xup, s'ha passat del "ja es veurà", perquè no hi ha una prioritat, a dir que es farà el
projecte i s'executarà.
Es considera que fer un projecte de vestidors no és tan difícil ja que es fan a partir de
mòduls prefabricats i adaptables. Es tracta d'adaptar el mòdul a l'espai corresponent.
Així mateix, s'entén que el GMCiU es preocupi per aquest tema ja que els vestidors
estan en molt males condicions, i el nombre d'esportistes que van a jugar a futbol en
aquell camp està al voltant de les dos-centes persones i cap d'aquelles utilitza els
vestidors.
També s'hauria de tenir en compte que els entorns del camp de futbol estan en molt mal
estat, com per exemple les baranes de ferro que estan oxidades o bé les grades de
formigó d'on sobresurten ferros, amb el perill que això comporta. Aquests elements que
s'han citat no requereixen d'un projecte sinó que es necessita una intervenció de
manteniment urgent.
Es demana que en el transcurs d'aquest any es portin e terme els treballs de
manteniment necessaris per evitar els greus perills que en aquests moments representen
els elements que s'han esmentat.
El senyor Vives i Portell diu que el GMCiU no coneixia que s'hagués portat a terme la
reunió amb l'Associació de Veïns a què ha fet referència el senyor Gozalbo. És a dir, que
la proposició es va fer amb anterioritat a la reunió.
Així mateix, si es té la voluntat i el compromís amb l'Associació de Veïns, la millor manera
de materialitzar un compromís en l'àmbit de l'administració local és en un Ple municipal i,
més, tenint en compte que de la manera com s'ha produït la cronologia dels
esdeveniments, no és sobrer que es proposi al Ple.
El senyor Gozalbo i Fuertes diu que, a banda del compromís del projecte d'execució, es
van prendre una sèrie de compromisos referents a les necessitats de manteniment a què
ha fet referència el senyor Javaloyes i es va prendre nota. Es va acordar que abans de la
Festa Major es portarien a terme tasques de manteniment.
Per tant, amb l'Associació de Veïns es va tractar el tema de manteniment i es va assolir el
compromís d'arranjar cinc o sis desperfectes de les instal·lacions. Això no obstant, cal fer
la reflexió que el problema ha estat que durant molts anys, en una sèrie d'equipaments,
el manteniment ha estat a càrrec de les entitats a partir del material subministrat per
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l'Ajuntament. Aquest sistema encara s'utilitza en algunes instal·lacions, tot i que
l'Ajuntament ha introduït la figura del conserge per tal de portar a terme un cert control.

L'alcalde sotmet la proposició a votació, i es rebutja per 14 vots negatius (8 GMS, 4
GMERC, 2 GMICV-EA) i 9 vots afirmatius (8 GMCiU i 1 GMPPC).

8.3

PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS GMS, ERC, I ICV-EA, EN RELACIÓ
A LA GESTIÓ DE L’AEROPORT DE BARCELONA.

El secretari dóna compte de la proposició dels grups municipals GMS, ERC, ICV-EA,
de 14 de març de 2007, que, transcrita, diu el següent:
"Catalunya pateix un dèficit històric en dotació d’infraestructures públiques de transport
com a conseqüència d’una inversió estatal insuficient, que ha estat notablement
inferior al que correspondria al pes de la nostra economia en el conjunt de l'Estat.
Aquest dèficit s’ha produït a la xarxa de ferrocarrils, a les carreteres i als aeroports.
A través de la gestió centralitzada dels aeroports es prioritza de forma absoluta una
única capitalitat de vols i connexions intercontinentals a Madrid, i es deixa I'aeroport
del Prat com de segon nivell.
La connexió intercontinental de l'Aeroport de Barcelona, és fonamental per tal de
garantir que Catalunya continuï essent un focus d’atracció econòmica i estigui oberta a
un món cada cop més globalitzat.
El model espanyol de gestió dels aeroports és un cas excepcional i anacrònic en el
context internacional pel seu alt nivell de centralització a la capital. Així ho han
demostrat estudis recents de contrastada solvència.
Les practiques de connivència monopolística entre l'Entitat pública empresarial AENA
(Aeropuertos Españoles y Navegación Aerea) i el Grup IBERIA paralitzen els projectes
d’expansió internacional de l'Aeroport de Barcelona.
És per aquests motius que proposem a I'ajuntament en Ple I'adopció dels següents
acords:
1. Instar al Govern de l'Estat al traspàs de la gestió de l'Aeroport de Barcelona a un
consorci amb una composició majoritària per part de les institucions i/o entitats
catalanes.
2. Expressar el suport al Govern de la Generalitat en la seva reclamació de traspàs de
la gestió de l'Aeroport de Barcelona i dels altres aeroports de Catalunya,

El senyor Perramon i Carrió diu que fa uns dies es comentava en el Ple municipal el
dèficit de la inversió de l'Estat en infraestructures a Catalunya. Es feia referència al dèficit
en l'àmbit de ferrocarrils i, concretament, de rodalies. La falta d'inversió també s'ha
produït en el tema d'aeroports i, concretament, en l'aeroport del Prat.
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En proporció al nombre de viatgers a l'Aeroport de Barajas, s'ha invertit tres vegades més
que a l'aeroport del Prat i, de fet, aquesta actuació obeeix a un model molt clar que té
l'Estat i que els diferents dirigents que han passat pel Govern volen mantenir.
L'aeroport de Madrid és intercontinental, és un node de primer grau; i Barcelona és un
node de caràcter més secundari i, per tant, de vols europeus, però no de vols
intercontinentals i, en conseqüència, és subsidiari de l'Aeroport de Madrid.
Les circumstàncies descrites tenen unes implicacions econòmiques, entre d'altres, que
priva d'algunes oportunitats d'activitats de valor afegit que, per raó de la seva localització i
per raó de les seves relacions, prefereixen situar-se en aeroports que tenen vols
intercontinentals.
Així mateix, s'ha de tenir en compte que en cap altre país europeu es disposa una
estructura centralitzada com la que té en aquests moments l'Estat espanyol i com la que
gestiona AENA que està composada, bàsicament, pel seu consell d'administració, que
pren les decisions per direccions generals de diferents ministeris. En general, són
gestions on participen ens locals o, a vegades companyies privades, però on posen
condicions aquells ens locals que són propietaris dels terrenys.
Pels motius que s'han exposat, es planteja que, a Catalunya, la gestió sigui de la
Generalitat, com a mínim , compartida i, en conseqüència, es proposa que es produeixi el
traspàs de la gestió a un ens que tingui una majoria de participació d'institucions
catalanes, com la Generalitat o d'altres de caràcter econòmic, les quals estan
interessades en un bon funcionament de l'aeroport.
L'acord que es proposa ha estat reivindicat pel sector econòmic i pel Govern de la
Generalitat, però que, de moment, no té resposta del govern de Madrid. Així mateix, s'ha
de considerar que aquest tema va quedar fora de l'Estatut. A més, hi ha el risc que es
consolidi el model actual per mitjà de l'explotació de la tercera pista a través de la
concessió a companyies que fan vols de caràcter més reduït.
Per l'impacte conjunt que té sobre el país i, per tant, indirectament, sobre la ciutat de
Manresa, es proposa votar favorablement la proposició que acorda instar al govern de
l'Estat a fer el traspàs de la gestió de l'aeroport i, expressar el suport al govern de la
Generalitat en la reclamació, no només de l'aeroport del Prat, sinó també, del traspàs de
la gestió dels aeroports de Girona i Reus i els altres aeroports de menor entitat del
sistema català.
La iniciativa pretén doncs trencar el model d'Estat que intenta concentrar tot el poder
econòmic, polític i també les comunicacions a la capital de l'Estat, menystenint la
capacitat de decisió dels ciutadans de Catalunya.
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El senyor Javaloyes i Vilalta diu que la proposició persegueix aconseguir una gestió de
l'aeroport de forma correcta. En aquest sentit, el GMPPC considera que més que un
consorci s'hauria d'optar per una gestió totalment privada, tal com s'efectua en diferents
aeroports intercontinentals.
Això no obstant, tenint en compte que la concepció d'una gestió privada és molt difícil
d'assumir si no es dóna el suport important d'una sèrie d'institucions, es votarà a favor de
la proposta.
El senyor Vives i Portell diu que li agradaria que des del consistori es fes directament
alguna cosa per aconseguir l'objectiu de la proposició, i el consistori té una part de la
solució, encara que sigui molt petita. Es tractaria de transmetre als grups parlamentaris
del Congrés i del Senat, que representen les formacions polítiques del tripartit català, la
posició que avui es sosté en aquest consistori.
La pregunta és qui ha de dir als representants a l'àmbit nacional català que facin de
corretja de transmissió i digui'n als representants a Madrid que adoptin la postura
esmentada. Han de ser els nivells locals de les organitzacions polítiques qui ha de
transmetre als representants a Madrid que actuïn d'una forma determinada.
Si la proposta que es fa des de la Generalitat i des del Parlament no es la mateixa que
la que es formula en el Congrés i el Senat, provoca que el Govern central actuï de la
manera que més li convé, no només en funció de l'interès general de Catalunya sinó
també en funció d'uns altres paràmetres.
Així mateix, s'hauria de començar a reflexionar i a adoptar un posicionament bastant clar
respecte a la solució aeroportuària de Catalunya, la qual no passa només per l'aeroport
del Prat, sinó que passa també per la resta del territori. En aquest sentit, es considera
que els governs municipals hi hauran de participar d'una manera molt activa.
El senyor Perramon i Carrió diu que la proposta s'orientava bàsicament a l'aeroport del
Prat. Això no obstant, s'ha de dir que la proposta s'ha presentat amb caràcter molt positiu,
ja que s'haurien pogut fer retrets a la proposició i, entre d'altres, recordar que en la
proposta d'Estatut del 30 de setembre hi constava el tema del traspàs de l'aeroport i ,
després, va decaure, i no va ser el GMERC qui el va fer decaure. Tot i així, en aquests
moments, es tracta d'una reclamació de tots els grups i, per tant, que se sumin esforços
per aconseguir el traspàs de la gestió.
L'alcalde sotmet la proposició a votació, i s'aprova per unanimitat dels 23 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
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8.4

PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS GMS, ERC, ICV-EA I PPC SOBRE
LA SITUACIÓ DEL BARRI DE LA GUIA.

Aquesta proposició ja ha estat debatuda després de les qüestions prèvies.
8.5

PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EA SOBRE L’ORGANITZACIÓ
TERRITORIAL DE CATALUNYA EN VEGUERIES.

El secretari dóna compte de la proposició del grup municipal ICV-EA, de 14 de març
de 2007, que, transcrita, diu el següent:
"Atès que pel Ple de l'Ajuntament de Manresa, I'organització territorial de Catalunya en
vegueries és quelcom fonamental pel futur de la ciutat, de la Catalunya Central i del
país, tal com ha manifestat unànimement en la Declaració institucional de 19 de gener
de 2001 i en la Moció sobre la subdelegació del govern de 19 de gener de 2004.
Atès que, tal com proposa el Pla Estratègic Manresa 2015, Manresa vol esdevenir una
ciutat capital de la Catalunya Central, que articuli una regió funcional al seu voltant i
que es constitueixi en referent per la qualitat de I'espai urbà, la seva atractivitat cultural
i per una Administració Pública articuladora, moderna i eficaç.
Atès que el desenvolupament de I'organització territorial de Catalunya en vegueries,
ha de significar un salt de qualitat en I'administració pública, més propera, eficient i
eficaç, i ha d’assegurar la vertebració entre els seus diferents nivells.
Atès que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, disposa en I'article 90 que la vegueria és
I'àmbit territorial específic per a I'exercici del govern intermunicipal de cooperació local
i també és la divisió territorial adoptada per la Generalitat per a I'organització territorial
dels seus serveis.
Atès que, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, disposa en I'article 91.4 que la creació,
la modificació i la supressió, i també el desplegament del regim jurídic de les
vegueries, són regulats per lIei del Parlament.
Atès que el Conseller de. Governació i Administracions Públiques, en la seva
compareixença al Parlament de Catalunya el 21 de febrer passat, va proposar
I'elaboració d’una llei d’organització territorial mitjançant ponència parlamentària.
Atès que, en el Pla de Govern 2007-2010 aprovat el 13 de març, es preveu que el
Govern impulsi I'elaboració de la legislació que ha de desenvolupar el desplegament
de les vegueries i els Consells de vegueria.
Atès que, en el Pla de Govern 2007-2010 aprovat el 13 de març, es preveu la creació
de les àrees metropolitanes com a ens de gestió mancomunada fent esment específic
al consorci de transport de la realitat metropolitana de Manresa.
El Grup Municipal d'ICV-EA proposa, al Ple de l'Ajuntament de Manresa, I'adopció dels
següents acords:
Primer.- Manifestar a la Generalitat i al Parlament de Catalunya, la necessitat de la
nova lIei d'organització territorial i que, durant aquest any, el Govern elabori la
proposta legislativa i es debati i acordi en ponència parlamentària redactora, per tal de
donar compliment a la previsió de I'article 91.4 de I'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
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Segon.- Proposar que la nova lIei d'organització territorial, contempli la Catalunya
Central com una de les vegueries.
Tercer.- Instar als Departaments de la Generalitat que no ho han fet, a desplegar
Delegacions Territorials en l’ampit de la Catalunya Central oferint Manresa com a
ubicació idònia, assolint un desplegament mínim com el que actualment ja disposa
l’àmbit territorial de les Terres de I'Ebre.
Quart.- Proposar als Departament de la Generalitat corresponents a partir d'allò que
contempla el Pla de Govern 2007-2010, I'estudi del desplegament d’ens de gestió
mancomunada sobre I'aigua, el medi ambient, les infraestructures i I'habitatge per la
realitat metropolitana de Manresa, en la línia del consorci del transport que s’esmenta.
Cinquè.- Traslladar aquests acords al Govern català, a la Conselleria de Governació i
Administracions Públiques i als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya."

El senyor Rubio i Cano diu que el GMICV-EA ha considerat que en aquests moments
de la legislatura, era important tractar temes importants de ciutat, que situïn acords el
màxim d'amplis possibles sobre temes importants i estratègics per la ciutat o pel territori.
Es tracta de temes que intenten concretar acords importants que estan establerts en el
Pla Estratègic, que es va aprovar pel Ple el setembre de l'any 2006. Així mateix, es pot
fer en un moment en què es pot enviar un missatge clar al Govern de la Generalitat,
d'una banda, reconeixent que hi ha bones noticies, en el sentit que es va aprovar
recentment el Pla de Govern 2007-2010 i que s'estan desplegant accions en el territori
que van en la línia correcta i, de l'altra, també s'ha de transmetre al Govern el missatge
que l'Ajuntament rep amb satisfacció el que s'està proposant, però, a la vegada, es vol
desenvolupar un paper actiu per vetllar pel compliment d'un tema estratègic, en què
l'Ajuntament si ha pronunciat en d'altres ocasions, tal com s'exposa en els antecedents
de la proposició.
Es proposa, doncs, transmetre al Govern de la Generalitat el missatge que Manresa vol
que l'organització territorial del país sigui en vegueries, tal com es preveu en l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya; i que una d'aquestes vegueries sigui la Catalunya central.
Així mateix, sense haver d'esperar el desplegament de la Llei d'organització territorial, es
proposa que es continuï fent el que ja s'està fent, és a dir, que es desplegui en el territori
les delegacions territorials del Govern, com ja s'ha fet en la seva amplitud en les terres de
l'Ebre.
Es vol traslladar al Govern el missatge que Manresa és una ubicació idònia com a
delegació territorial, com ja ho és pel Departament d'Interior en els àmbits de policia i
bombers; com ja ho és en salut; i com ho serà en justícia i amb innovació, empresa i
universitat; i que ho pot ser en d'altres àmbits.
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En el Pla de Govern 2007-2010, que es va aprovar en el Consell Executiu del passat
dimarts 13 de març, hi ha una novetat.: es planteja treballar per la creació de diferents
ens de gestió mancomunats que donin resposta a les necessitats que, arreu de
Catalunya, sorgeixen del fenomen que es podria anomenar realitats metropolitanes
emergents. D'entrada el Govern de la Generalitat reconeix quatre realitats metropolitanes:
la del Camp de Tarragona, la de Girona, la de Lleida i la de Manresa.
El dia 20 de març, al Saló de Sessions de l'Ajuntament, el Govern de la Generalitat
presentarà el Consorci del Transport Públic del Bages i precisament en el Pla de Govern
2007-2010 es posa l'exemple de quins han de ser els ens mancomunats per les realitats
metropolitanes emergents i posa l'exemple dels consorcis de transport a què s'ha fet
referència en les quatre noves realitats metropolitanes emergents.
Des de la Generalitat es comença a reconèixer la realitat de la zona urbana de Manresa i,
per tant, en la proposició es considera que es va en la línia correcta i caldria doncs
estudiar l'aplicació que s'ha fet en el sector del transport a d'altres àmbits sectorials
Cal introduir l'apunt que des d'altres grups municipals s'ha fet la reflexió de suprimir de la
proposició on es diu " sobre I'aigua, el medi ambient, les infraestructures i I'habitatge" ja
que podrien ser aquests àmbits o, podrien ser d'altres àmbits que no s'han recollit
expressament. Per tant, es proposa que el redactat de l'acord quart quedi de la manera
següent: "I'estudi del desplegament d’ens de gestió per la realitat metropolitana de
Manresa".
En definitiva, la proposició busca transmetre al Govern de la Generalitat que elabori la
proposta legislativa durant l'any 2007 i que ho faci amb voluntat d'acord i, per tant, es
posi a debat en el sí d'una ponència parlamentària conjunta, ja que l'organització
territorial, com el sistema electoral, no s'ha de dissenyar a partir de la dinàmica governoposició, tot i el fet que en el cas de l'organització territorial es necessita la majoria
simple, requerint-se el cas de la Llei electoral una majoria més àmplia, tal com es preveu
en l'Estatut. En el cas de l'organització territorial podria ser una majoria simple, però com
que es tracta d'un tema estructural, el Govern té la potestat de fer la proposta legislativa
però és bo que es debati en ponència parlamentària.

El senyor Vives i Portell es felicita del canvi de postura adoptat pel conseller de
Governació, ja que fins fa poc no preveia poder aprovardins de la legislatura vigent poder
aprovar la norma que regula l'organització territorial de Catalunya.
Un dels esculls més difícils serà definir que s'entén per "Catalunya central" des d'un punt
de vista administratiu. Els manresans ho tenen clar, però en d'altres zones, ja no es té
tant clar. Per tant, s'ha de fer un debat serè, molt serè, sobre aquesta qüestió, defugint
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protagonismes, però, alhora, posant l'accent on calgui, i, des de Manresa s'ha de posar
l'accent, sense soberbia però també sense cap mena d'acomplexament.
En aquest sentit, el punt l'acord tercer és important. Es diu " assolint un desplegament
mínim com el que actualment ja disposa l’àmbit territorial de les Terres de I'Ebre".
Aquest és un referent sobre el que es vol ser. És important saber-ho i és important
tenir-ho en compte.
S'ha d'actuar i, no només per la línia dels fets consumats. A vegades, s'ha dit que la
ciutat va agafant aquest paper en base allò que va arribant, com, per exemple, el cas
dels mossos d'esquadra, els serveis judicials o l'ampliació del futur hospital. Aquests
casos fan que la ciutat sigui un referent en diversos àmbits i sectors molt importants
per la qualitat de vida, no només dels manresans, sinó d'un ampli ventall de la població
que va més enllà de la comarca del Bages.
Es necessita, doncs, un pronunciament clar. Però a la vegada s'ha d'estar preparat,
perquè quan es materialitzi es pugui desenvolupar de la millor manera possible. Es
considera que en aquests moments hi ha dèficits en aquest sentit i s'han de solucionar
en un termini relativament curt de temps.
L'alcalde diu que pel que fa a dèficits d'espais per les delegacions dels Departaments de
la Generalitat, l'Ajuntament ha vingut oferint la fàbrica dels Panyos, entenent que és un
bon equipament, tot i que s'hagi de rehabilitar. Així mateix, l'Ajuntament ha posat a
disposició dels diferents Departaments els espais del Palau Firal.
L'alcalde sotmet a votació la proposició amb l'esmena in voce incorporada i s'aprova per
unanimitat dels 23 membres presents i, per tant, es declara acordat:

Primer.- Manifestar a la Generalitat i al Parlament de Catalunya, la necessitat de la
nova lIei d'organització territorial i que, durant aquest any, el Govern elabori la
proposta legislativa i es debati i acordi en ponència parlamentària redactora, per tal de
donar compliment a la previsió de I'article 91.4 de I'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
Segon.- Proposar que la nova lIei d'organització territorial, contempli la Catalunya
Central com una de les vegueries.
Tercer.- Instar als Departaments de la Generalitat que no ho han fet, a desplegar
Delegacions Territorials en l’ampit de la Catalunya Central oferint Manresa com a
ubicació idònia, assolint un desplegament mínim com el que actualment ja disposa
l’àmbit territorial de les Terres de I'Ebre.
Quart.- Proposar als Departament de la Generalitat corresponents a partir d'allò que
contempla el Pla de Govern 2007-2010, I'estudi del desplegament d’ens de gestió per
la realitat metropolitana de Manresa, en la línia del consorci del transport que
s’esmenta.
Cinquè.- Traslladar aquests acords al Govern català, a la Conselleria de Governació i
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Administracions Públiques i als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya."

9.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

L'alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d'urgència de l'assumpte
sobrevingut presentat, la qual s'aprova per unanimitat dels 23 membres, de
conformitat amb allò que disposa l'art. 51 del RDLEG 781/1986, l'art. 83 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i l'art. 51.1.e) del ROM.
9.1

APROVAR L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/2007.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'Hisenda, de data 19 de
març de 2007, que transcrit diu el següent:
"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que
no poden demorar-se fins l’exercici del 2008, i no sent suficient el crèdit consignat al
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la
incoació d’un expedient de suplements de crèdit , a fi i efecte d’habilitar el crèdit
pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de crèdits extraordinaris i suplements de
crèdit, degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de suplements de crèdit amb càrrec a baixes de
crèdits de despeses d’altres partides del Pressupost Municipal per a finançar els
costos necessaris per atendre diverses obligacions que no poden demorar fins
l’exercici del 2008.
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 4/2007 dins el
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides pressupostàries que es
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen.
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 2/2007 s’exposarà al públic, previ
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà
aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat
reclamacions."
ESTAT DE DESPESES

SUPLEMENTS DE CRÈDIT

PARTIDA
121.0.205
422.8.223

DENOMINACIÓ
Administració General.- Mobiliari i estris
Ensenyament Conservatori Música.Transports

AUGMENT
1.500,00

BAIXA

CAUSES
Lloguer (renting) fotocopiadora
pel Conservatori
Per augmentar la partida
1.500,00 121.0.205
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1.500,00

1.500,00

El senyor Jordà i Pempelonne diu que l'expedient de modificació de crèdits es deu a
l'aparició d'un problema eventual. Es tracta de substituir una fotocopiadora que ha
acabat el seu cicle vital. S'ha utilitzat la tècnica del renting. El seu destí és el
conservatori de música.

L'alcalde sotmet el dictamen a votació i, s'aprova per 13 vots afirmatius (8
GMS, 4 GMERC, 1 GMICV-EA) i 9 abstencions ( 8 GMCiU i 1 GMPPC) i 1
abstenció de la senyora Sensat per trobar-se absent de la Sala en el moment de la
votació (art. 100 del ROF), i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha
quedat reproduït.

10.

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

10.1

PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL CiU REFERENT AL
PROCEDIMENT DE DONAR DE BAIXA ELS GUALS.

El secretari dóna compte de la pregunta del Grup Municipal del CiU, de 15 de març de
2007 que, transcrita, diu el següent
" Existeix un procediment per donar de baixa els guals?
Es retiren les plaques dels guals donats de baixa?
En cas que no es retirin, quina quantitat de plaques podria haver-hi en aquests
moments?"
La senyora Mas Pintó diu que per la supressió d'un gual hi ha dos tipus d'expedients:
el GUX i el XAP. La diferència entre ambdós és que el GUX comporta obres de
modificació de la vorera i el XAP no comporta obres de modificació de vorera.
Quant al XAP, en el moment de demanar la sol·licitud s'ha de portar la placa de gual, i
llavors, d'ofici es fa l'anul·lació als serveis financers. Si l'expedient és un GUX i, per
tant, comporta obres, s'ha de portar la fotografia de les obres fetes, conforme s'ha
restituït l'estat original de la vorera, i també la placa. A partir de la constatació de què
s'han realitzat les obres correctament i que es retorna la placa, es fa també d'ofici
l'anul·lació pels serveis financers.
Es desconeix si hi ha plaques existents, ja que, en principi, és un element necessari
per poder donar de baixa un gual i, per tant, deixar de pagar la taxa corresponent. Si hi
ha placa vol dir que es paga taxa.
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Un cop tractats tots els assumptes inclosos a l’ordre del dia, l'alcalde aixeca la sessió,
quan són les 23 h 39 min , la qual cosa, com a secretari general , certifico, i s’estén
aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat de Catalunya número
................ i correlativament fins el ................
El secretari general

Vist i plau
L’alcalde
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