Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el 19 de juny de 2006.
Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es relacionen, per celebrar la sessió
número 9 del Ple de la Corporació, amb caràcter ordinari, en primera convocatòria.
ASSISTENTS
Alcalde-president
Il.lm. Sr. Josep Camprubí i Duocastella
Tinents d'alcalde
Primer:
Segon:
Tercera:
Quarta:
Cinquè:
Sisena:
Setè:

Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
Sra. Àngels Mas i Pintó
Sra. Núria Sensat i Borràs
Sr. José Luís Irujo i Fatuarte
Sra. Aida Guillaumet i Cornet
Sr. Ignasi Perramon i Carrió
Sr. Alain Jordà i Pempelonne

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

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

Secretari general
Sr.

Alfred Lacasa i Tribó

Interventor
Sr.

Josep Trullàs i Flotats
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El president obre la sessió a les 20 hores i 5 minuts, i un cop comprovat el quòrum
d’assistència necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els
assumptes compresos a l’ordre del dia que s’especifica a continuació.
La senyora Rius i Díaz s'incorpora a la sessió a les 20 h i 21 min, en el coneixement del punt
4.1.1 de l'ordre del dia.
1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 7 CORRESPONENT AL DIA
15 DE MAIG DE 2006 I DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚM. 8,
CORRESPONENT ALS DIA 30 DE MAIG DE 2006.
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l'acta de la sessió
ordinària del dia 15 de maig de 2006 i l'acta de la sessió extraordinària del dia 30 de maig de
2006, 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 15 de maig de 2006 i l'acta del dia 30 de maig de
2006 queden aprovades per unanimitat dels 24 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. 17, 18, 19 I 20,
CORRESPONENTS ALS DIES 24 D’ABRIL, 22 I 29 DE MAIG I 5 DE JUNY DE 2006,
RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES D’AQUESTES
SESSIONS S’HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS, EN ELS
TERMES DE L'ART. 22.2.A) DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D’ABRIL I ELS ART. 104 I
113.1.B) DEL RD 2568/1986, DE 28 DE NOVEMBRE.

Els regidors queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la Junta de Govern
Local en les seves sessions número 17, 18, 19 I 20, corresponents als dies 24 d'abril i 22 i
29 de maig de 2006, respectivament, pel repartiment que de les actes d’aquestes sessions
s’ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85,
de 2 d’abril i els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 2568/86, de 28 de novembre.

2.2

CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA
CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DEL LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDE
PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS, MITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTE, EN
ELS TERMES DE L'ART. 22.2.A) DE LA LLEI 7/85, DE 2 D’ABRIL, I DELS ART. 42 I
104 DEL RD 2568/1986, DE 28 DE NOVEMBRE.
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a.1)

Personació en processos judicials

2.3

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 4222, DE 22 DE MAIG
DE 2006, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 216/2006-F, INTERPOSAT CONTRA LA
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE DE DATA 12-01-06, DESESTIMATÒRIA D'UNA
RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.

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 216/2006-F interposat pel sr. ISIDORO DE GREGORIO
PASCUAL, contra la resolució de l’Alcalde de data 12-01-06, desestimatòria de la reclamació
de responsabilitat patrimonial interposada per l’actor, per no existir relació de causalitat entre
els danys i perjudicis al·legats en la reclamació i l’actuació de la Corporació, ni antijuridicitat del
dany, davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 9 de Barcelona, en qualitat de part
demandada.
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat
Contenciós-Administratiu núm. 9 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 de la Llei 29/1998,
i notificar aquest acord a totes aquelles persones que apareguin en ell com a interessades,
emplaçant-les perquè puguin personar-se com a demandades en el termini de nou dies, en
compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998.
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 i FUENTES, director de la defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."

2.4

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 4225, DE 25 DE
MAIG DE 2006, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 184/2006, INTERPOSAT
CONTRA
DESESTIMACIÓ
PRESUMPTA
D’UNA
RECLAMACIÓ
DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.

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 184/2006 interposat per la sra. MARIA DOLORES GARCIA
GONZÁLEZ, contra el desistiment per silenci administratiu de la reclamació de responsabilitat
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patrimonial interposada per l’actor, pels desperfectes que va patir el seu vehicle matrícula 2664CMC, marca Hyundai Getz, a l’alçada de la torre Busquets, el dia 28-02-04, deguts
presumptament a l’existència d’una placa de gel a la ctra. Viladordis, davant el Jutjat
Contenciós-Administratiu núm. 10 de Barcelona, en qualitat de part demandada.
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat
Contenciós-Administratiu núm. 10 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 i FUENTES, director de la defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."

2.5

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 4373, DE 30 DE
MAIG DE 2006, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 250/2006-D, INTERPOSAT
CONTRA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE DE DATA 14-02-06, LA QUAL
DECLARAVA LA INADMISSIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT
CONTRA EL DESALLOTJAMENT DEL LOCAL DE LA PLAÇA MAJOR, NÚM. 20,
BAIXOS.

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 250/2006-D interposat pel sr. ISIDORO DE GREGORIO
PASCUAL, contra la resolució de l’Alcalde-President de data 14-02-06, la qual declarava la
inadmissió del recurs de reposició interposat per l’actor, contra l’acte administratiu de
desallotjament del local situat a la Plaça Major, núm. 20, baixos, per no haver-se esmenat les
deficiències de l’escrit d’interposició, davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 11 de
Barcelona, en qualitat de part demandada.
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat
Contenciós-Administratiu núm. 11 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 de la Llei
29/1998, i notificar aquest acord a totes aquelles persones que apareguin en ell com a
interessades, emplaçant-les perquè puguin personar-se com a demandades en el termini de
nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/1998.
3r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, representant
d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a l’acord anterior (contracte
d’assistència del dia 08-07-03), i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics
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Municipals, senyora TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."

2.6

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 4483, DE 31 DE
MAIG DE 2006, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 172/2006-F, INTERPOSAT
CONTRA DESESTIMACIÓ PRESUMPTA D’UNA LA RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.

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 172/2006-F interposat pel sr. DAVID ESTRADA PÉREZ,
contra el desistiment per silenci administratiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial
interposada per l’actor, en concepte d’indemnització per desperfectes al seu vehicle matrícula
6504 CNS, deguts presumptament al caure un senyal de trànsit situat a la Balconada, davant el
Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 7 de Barcelona, en qualitat de part demandada.
2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat
Contenciós-Administratiu núm. 7 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 i FUENTES, director de la defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència.
4t. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."

2.7

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 4715, DE 25 DE
MAIG DE 2006, SOBRE PERSONACIÓ D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL
RECURS D’APEL·LACIÓ
CONTRA LA INTERLOCUTÒRIA DICTADA PEL
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 8 DE BARCELONA EL DIA 4
D’ABRIL DE 2006, EN RELACIÓ AL DESALLOTJAMENT DEL LOCAL DE LA
PLAÇA MAJOR, NÚM. 20, BAIXOS.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
1r.
APROVAR LA PERSONACIÓ d’aquesta Administració davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs d’apel·lació interposat
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pel Sr. ISIDORO DE GREGORIO PASCUAL contra la Interlocutòria dictada pel Jutjat
contenciós administratiu número 8 de Barcelona el dia 4 d’abril de 2006, que declarava la
inadmissibilitat del recurs contenciós-administratiu núm. 59/2006-A per extemporani.
2n.
NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals,
representant d'aquest Ajuntament en el recurs d’apel·lació esmentat a l’acord anterior
(contracte d’assistència del dia 08-07-03), i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics
Municipals, senyora TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de la defensa jurídica en el recurs de referència .
3r. 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. 4788, DE 6 DE JUNY
DE 2006, SOBRE EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 71/2006, DICTADA PEL
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 10 DE BARCELONA, EN RELACIÓ
A LA RESOLUCIÓ DE LA REGIDORA DELEGADA D'URBANISME, DE 25-08-06,
QUE ORDENAVA L’EXECUCIÓ DE L’ENDERROC DE L’EDIFICACIÓ SITUADA AL
C/ SÈQUIA, S/N, DECLARADA EN ESTAT DE RUÏNA PER DECRET DE 29-05-06.

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. 71/2006 dictada el dia 6 de
març de 2006 pel Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 10 de Barcelona, que desestima el
recurs contenciós-administratiu núm. 17/2004 interposat per la sra. ANNA SOLER DE
LLOVERAS SERRALLONGA, contra la resolució de l’Alcalde de 24-11-03 que desestimava
el recurs de reposició interposat contra la resolució de la Tinent d’Alcalde, RegidoraDelegada d’Urbanisme de 25-08-03, que ordenava l’execució de l’enderroc de l’edificació
situada al carrer Sèquia declarada en estat de ruïna per decret de 29-05-06, resolució
judicial que literalment decideix: “Que debo desestimar y desestimo el presente recurso
contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de Dña. Anna Soler de
Lloveras i Serrallonga contra la Resolución de 24 de noviembre de 2003 de la Alcaldía del
ayuntamiento de Manresa, desestimatoria del recurso interpuesto contra la de 25 de agosto
de 2003 de la Teniente de Alcalde de Urbanismo, que ordena el derribo de la construcción
situada en la calle Sèquia, s/n., de Manresa, declarada en ruina; sin hacer expresa
imposición de las costas procesales”.
2n.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.

a.3)

Prestació d'assistència jurídica

2.9

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 3862, DE 8 DE MAIG
DE 2006, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA A L'AGENT DE LA
POLICIA LOCAL NÚM. 631, EN EL JUDICI DE FALTES NÚM. 649/2005

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:

6

"1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària a l’agent de la policia local amb el carnet
professional número 631, per tal de garantir-li la defensa jurídica que calgui en la causa que
se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Manresa amb el número de judici de faltes
649/2005 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 10 de setembre de 2005 per uns fets
esdevinguts el mateix dia, al carrer Dos de Maig, núm. 24 de Manresa, consistents en
atemptat als agents de l’autoritat amb possibles lesions a l’agent 631, i que podrien ser
constitutius d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.
2n. DESIGNAR el senyor JESÚS ALONSO BURGOS (contracte d’assistència del dia 2010-05) com a director de la defensa jurídica en judici de l’agent 631 en el judici de faltes
649/2005.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."

2.10

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 3912, DE 12 DE MAIG
DE 2006, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS AGENTS DE LA
POLICIA LOCAL NÚM. 615 I 659, EN EL JUDICI DE FALTES NÚM. 168/2006

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 615 i 659, 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
faltes168/2006, i amb l’objecte de ser part en el procediment que se segueix arran de la
denúncia presentada el dia 19 de març de 2006, consistents en el trencament
d'immobilització del vehicle marca Seat model Ibiza amb matrícula número B2501VS i
conducció sota els efectes del alcohol, 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 615 i 659, en el judici de faltes 168/2006.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."

2.11

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 3913, DE 12 DE MAIG
DE 2006, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS AGENTS DE LA
POLICIA LOCAL NÚM. 643 I 647, EN EL JUDICI DE FALTES NÚM. 189/2006.

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 643 i 647, 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
faltes189/2006, i amb l’objecte de ser part en el procediment que se segueix arran de la
denúncia presentada el dia 24 de març de 2006, consistent en una possible falta de respecte
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i consideració 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 643 i 659, en el judici de faltes 189/2006.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."

2.12

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 4242, DE 24 DE MAIG
DE 2006, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA A L'AGENT DE LA
POLICIA LOCAL NÚM. 656, EN EL JUDICI DE FALTES NÚM. 137/2006-TR.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària a l’agent de la policia local amb el carnet
professional número 656, per tal de garantir-li la defensa jurídica que calgui en la causa que
se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Manresa amb el número de judici de faltes
137/2006-TR 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 8 de març de 2006 per
uns fets esdevinguts el mateix dia, a la plaça de la Balconada s/n de Manresa, consistents
en falta de respecte i consideració als agents de l'autoritat i de possibles lesions a l’agent
656, i que podrien ser constitutius d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41
LPL.
2n. DESIGNAR el senyor JESÚS ALONSO BURGOS (contracte d’assistència del dia 2010-05) com a director de la defensa jurídica en judici de l’agent 656 en el judici de faltes
137/2006-TR.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."

2.13

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 4321, DE 25 DE MAIG
DE 2006, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS AGENTS DE LA
POLICIA LOCAL NÚM. 589 I 606, EN EL JUDICI DE FALTES NÚM. 160/2006

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 589 i 606, per tal de garantir-los la defensa jurídica que calgui en la
causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 6 de Manresa amb el número de judici de
faltes 160/2006, i amb l’objecte de ser part en el procediment que se segueix arran de la
denúncia presentada el dia 13 d’abril de 2006 per uns fets esdevinguts el dia 12 d’abril de
2006, a les dependències de la Policia Local de Manresa, consistents en robatori d’un
ciclomotor, i que podrien ser constitutius d’infracció penal, d’acord amb el que disposa
l’article 41 LPL.
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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 589 i 606, en el judici de faltes 160/2006.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.

2.14

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 4422, DE 31 DE MAIG
DE 2006, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA A L'AGENT DE LA
POLICIA LOCAL NÚM. 620, EN EL JUDICI DE FALTES NÚM. 228/2006

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària a l’agent de la policia local amb el carnet
professional número 620, per tal de garantir-li la defensa jurídica que calgui en la causa que
se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 6 de Manresa amb el número de judici de faltes
228/2006, i amb l’objecte de ser part en el procediment que se segueix arran de la denúncia
presentada el dia 25 de maig de 2006 per uns fets esdevinguts el mateix dia a la carretera
de Cardona, pk. 62 de Manresa, consistents en atemptat als agents de l’autoritat, i que
podrien ser constitutius d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.
2n. DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora Montserrat
Morros Martínez, directora de la defensa jurídica en judici de l’agent de la policia local de
carnet professional número 620, en el judici de faltes 228/2006.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.

2.15

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 4789, DE 7 DE JUNY
DE 2006, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA A L'AGENT DE LA
POLICIA LOCAL NÚM. 578, EN EL JUDICI DE FALTES NÚM. 157/2006.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària a l’agent de la policia local amb el carnet
professional número 578, per tal de garantir-li la defensa jurídica que calgui en la causa que
se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Manresa amb el número de judici de faltes
157/2006, i amb l’objecte de ser part en el procediment que se segueix arran de la denúncia
presentada el dia 6 de setembre de 2005 per uns fets esdevinguts el mateix dia, al carrer
Arquitecte Montagut de Manresa, consistents en robatori amb força en interior de vehicle, i
que podrien ser constitutius d’infracció penal, d’acord amb el que disposa l’article 41 LPL.
2n. DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora Montserrat
Morros Martínez, directora de la defensa jurídica en judici de l’agent de la policia local de
carnet professional número 578, en el judici de faltes 157/2006.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.
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2.16

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 4790, DE 31 DE MAIG
DE 2006, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA A L'AGENT DE LA
POLICIA LOCAL NÚM. 573, EN EL JUDICI DE FALTES NÚM. 206/2006.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
1r. PRESTAR l’assistència jurídica necessària a l’agent de la policia local amb el carnet
professional número 573 per tal de garantir-li la defensa jurídica que calgui en la causa que
se segueix al Jutjat d’Instrucció núm. 6 de Manresa amb el número de judici de faltes
206/2006, i amb l’objecte de ser part en el procediment que se segueix arran de la denúncia
presentada el dia 25 de maig de 2006 per uns fets esdevinguts el mateix dia al centre
d’esport “Viasport” situat al carrer Alcalde Armengou de Manresa, consistents en falta de
consideració i respecte a l’agent 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 de l’agent de la policia local de
carnet professional número 573, en el judici de faltes 206/2006.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.

a.4)

Altres assumptes serveis jurídics

2.17

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 3921, DE 12 DE MAIG
DE 2006, REFERENT A L’EXERCICI DE LES ACCIONS CIVILS I PENALS QUE
CORRESPONGUIN EN EL PROCÉS OBERT PER LES DILIGÈNCIES PRÈVIES
NÚM. 292/06.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r.
EXERCIR LES ACCIONS CIVILS I PENALS que corresponguin fins a aconseguir
sentència favorable als interessos municipals respecte del procés obert per les diligències
prèvies núm. 292/06 seguides al Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 6 de Manresa i
aprovar la personació d'aquesta Administració com a perjudicada i com a acusació particular
davant aquest mateix jutjat contra les persones detingudes que figuren a l’atestat.
2n. NOMENAR el senyor MIQUEL VILALTA i FLOTATS, Procurador dels Tribunals,
representant d'aquest Ajuntament en les accions esmentades i designar lletrat/da rector/a de la
defensa jurídica en les actuacions de referència aquell/a qui resulti adjudicatari/ària del
contracte menor de consultoria i assistència que es signarà amb tal finalitat.
3r.

DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."

2.18

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 3923, DE 12 DE MAIG
DE 2006, REFERENT A L'EXERCICI DE LES ACCIONS CIVILS I PENALS QUE
CORRESPONGUIN EN EL PROCÉS OBERT PER LES DILIGÈNCIES PRÈVIES
NÚM. 250/06.
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El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r.
EXERCIR LES ACCIONS CIVILS I PENALS que corresponguin fins a aconseguir
sentència favorable als interessos municipals respecte del procés obert per les diligències
prèvies núm. 250/06 seguides al Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 6 de Manresa i
aprovar la personació d'aquesta Administració com a perjudicada i com a acusació particular
davant aquest mateix jutjat contra les persones detingudes que figuren a l’atestat.
2n. NOMENAR el senyor MIQUEL VILALTA i FLOTATS, Procurador dels Tribunals,
representant d'aquest Ajuntament en les accions esmentades i designar lletrat/da rector/a de la
defensa jurídica en les actuacions de referència aquell/a qui resulti adjudicatari/ària del
contracte menor de consultoria i assistència que es signarà amb tal finalitat.
3r. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."

b)

Serveis Financers

2.19

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 3883, DE 8 DE MAIG
DE 2006, SOBRE APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
NÚM. 6/2006, 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 6/2006, 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 2006, segons detall que figura en l’annex que es conté en
l’expedient.
SEGON.- L’expedient, de conformitat al disposat en l’article 179, en relació amb el 169, del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu.
TERCER.- De la present Resolució, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la
primera sessió que es celebri, a l’empara del que disposa l’article 7è. de les Bases
d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2006."
PRESSUPOST 2006
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 06/2006
RESUM PER CAPITOLS

El Pressupost, introduïdes les modificacions resultants de l' aprovació de
l'expedient de modificació de crèdits número 06/2006 queda resumit per capítols de la forma següent:
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ESTAT D'INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

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

Capítol 1.- Despeses de

rectes ............………………….

24.683.537,00

Capítol 2.- Impostos in-

personal ..............…………….

27.019.843,43

Capítol 2.- Despeses en

directes ..............….…………..

3.870.000,00

Capítol 3.- Taxes i al-

béns corrents i serveis ……….

20.951.298,98

Capítol 3.- Despeses fi-

tres ingressos ........………..….

12.506.978,00

Capítol 4.- Transferèn-

nanceres ...........……………...

1.802.531,00

Capítol 4.- Transferèn-

cies ...............…..……………..

21.356.467,65

cies ..................………………

6.193.729,13

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

397.600,00

Capítol 6.- Alienació

Capítol 6.- Inversions

d'Inversions reals .…….…….…

1.928.567,00

Capítol 7.- Transferèn-

reals .................………………

54.947.853,54

Capítol 7.- Transferèn-

cies de capital ……..……........

5.923.783,00

Capítol 8.- Actius

cies de capital .......…………..

5.804.318,80

Capítol 8.- Actius

financers ...…………...............

38.179.722,68

Capítol 9.- Passius

financers .............…………….

6.172,00

Capítol 9.- Passius

financers .........……..…….......

13.556.159,00

financers .............…………….

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

122.402.814,33

5.677.067,45
---------------------------

T O T A L ........……………

122.402.814,33

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

Manresa, 8 de maig de 2006

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS 06/2006
ESTAT DE DESPESES
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT

12

PARTIDA

DENOMINACIÓ

452.1.151

Instal.lacions esportives.- Gratificacions

CRÈD.ACTU AUGMENT
AL
17.500,00

452.1.481

Instal.lacions esport.- Premis,beques,pen.estudi

3.000,00

463.1.226.01

9.400,00

463.1.227.07

Participació ciutadana.- Atencions prot, i
represen,
Participació ciutadana.- Altres

463.1.489.20

Participació ciutadana.- Subvencions nominatives

1.000,00

1.000,00
0,12

24.000,00
285.031,00

BAIXA

24.000,00
24.000,12

25.000,12

CRÈD.DEFINITI
CAUSES
U
16.500,00 Atendre partida 452.1.151
4.000,00 Premi pintura esportiva Nit
Esportista
9.399,88 Atendre partida 463.1.226.01
0,00 Atendre partida 463.1.226.01
309.031,12 Subvencions Federac.AAVV i
Fun.Kaleidos
0,00

25.000,12

c)

Organització i Recursos Humans

2.20

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDE, NÚM. 3821, DE 15 DE
MAIG DE 2006, SOBRE NOMENAMENT DELS REGIDORS DELEGATS DE
L'ALCALDIA
I DE LES COMISSIONS INFORMATIVES EN LES QUALS
S'INTEGREN.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
PRIMER.- Es nomenen regidors delegats de l’alcaldia els membres corporatius que
s’indiquen a continuació, amb les facultats de gestió, direcció política i inspecció dels serveis
inclosos dins el seu àmbit competencial que així mateix s’indica; sota la coordinació del
president de la Comissió Informativa i de Control, i d’Àrea, a la qual quedin adscrits.
Aquests regidors delegats tindran la facultat de dictar resolucions vinculants per a tercers o
bé facultat de proposta, segons s’indica per a cada cas. La resolució de les propostes, en el
segon cas, correspon al regidor president de la Comissió Informativa i de Control, i d’Àrea, a
la qual quedin adscrits.
Tant els regidors amb facultats resolutòries com de proposta, signaran els dictàmens
respectius que s’elevin al Ple de la Corporació o, en el seu cas, a la Junta de Govern Local.
1- ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
1.1.

REGIDORA DELEGADA DE PRESIDÈNCIA: ANNA TORRES I GARCIA

Àmbit competencial: Relacions institucionals amb altres administracions i/o autoritats;
coordinació de les polítiques d’administració, i de comunicació i informació ciutadanes.
Política d’informació i comunicació. Desenvolupament de l’Oficina municipal d’informació i
atenció al ciutadà.
Aquesta regidora tindrà facultats de proposta de resolució.
1.2. REGIDOR DELEGAT D’ADMINISTRACIÓ: JOSÉ LUIS IRUJO I FATUARTE
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Àmbit competencial: Política de recursos humans de l’Ajuntament: organització municipal;
selecció de personal, formació contínua, llicències i permisos, situacions administratives del
personal, designacions de comissions de servei, règim econòmic del personal, seguretat i
salut laboral, autorització de la percepció de les indemnitzacions previstes al RD 236/88, de
4 de març; règim d’incompatibilitats i deontologia del personal municipal, proposta
d’instrucció d’expedients sancionadors; negociació col·lectiva el conveni i acords de
condicions laborals de tot el personal i tot allò que se’n derivi pel seu compliment;
contractació del personal laboral i nomenament del personal funcionari; i política de
modernització de l’administració municipal.
Resolucions en matèria d’estadística, censos i padró d’habitants.
Aquest regidor delegat té facultats resolutòries.
1.3.- REGIDOR DELEGAT DE SEGURETAT CIUTADANA: FRANCESC CABALLO I
MOLINA
Àmbit competencial: Ordenació general dels serveis de la policia local, i facultats derivades
de la legislació vigent en matèria de trànsit i seguretat viària; foment de la coordinació entre
els cossos i forces de seguretat ciutadana; protecció civil.
Delegació de la potestat sancionadora en relació a infraccions en que té competència
l’Alcalde, comeses contra l’ordenança de tinença d’animals domèstics i gossos
potencialment perillosos, sempre que les infraccions hagin estat comeses en espais i vies
públiques.
Aquest regidor delegat té facultats resolutòries.

2. ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI
2.1. REGIDORA DELEGADA D’URBANISME: ÀNGELS MAS I PINTÓ
Àmbit competencial: Política municipal en matèria de planejament, gestió i disciplina
urbanística; obres d’urbanització; construcció d’equipaments i infraestructures; seguiment de
l’execució del Pla General d’Ordenació Urbana; sistemes generals i comunicacions.
Llicències urbanístiques d’obres; llicències urbanístiques d’usos; llicències de parcel·lacions.
Llicències d’obres a la via pública i ocupacions necessàries per a l’execució de les obres
autoritzades amb llicència. En el cas de les obres de cates, cales i canalitzacions, la
resolució requerirà la prèvia proposta de la regidoria de Via Pública.
Resolució d’expedients de protecció de la legalitat urbanística; ordres d’execució;
declaracions de ruïna; resolució d’expedients sancionadors en matèria urbanística.
Instrucció i resolució d’expedients sancionadors en matèria urbanística i/o d’ocupacions de
la via pública derivades d’obres.
Desenvolupament, conjuntament amb la regidoria de cultura, del pla d’equipaments
culturals.
Control i protecció del sòl no urbanitzable.
Aquesta regidora delegada té facultats resolutòries.
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2.2. REGIDORA DELEGADA DE MEDI AMBIENT I PARCS I JARDINS: MONTSERRAT
SELGA I BRUNET
Àmbit competencial: Política municipal en matèria de protecció del medi ambient; actuacions
en l’àmbit de la sensibilització social; desenvolupament de l’Agenda 21; política municipal en
matèria de residus, neteja de la via pública, recollida selectiva i servei de deixalleria; control i
seguiment de la prestacio d’aquests serveis.
Mesures per a l’estalvi energètic i les energies renovables; seguiment de les ordenances
reguladores de matèries mediambientals.
Política de protecció, manteniment i promoció de parcs, jardins i espais verds.
Aquesta regidora delegada té facultats de proposta de resolució.
2.3. REGIDORA DELEGADA DE VIA PÚBLICA: ANNA TORRES I GARCIA
Àmbit competencial: Política municipal en matèria d’aparcaments i illes de vianants; política
municipal en matèria de transports urbans; control i seguiment del servei públic d’autobusos,
del servei de parquímetres i del servei d’explotació de les marquesines i plafons publicitaris;
proposta d’atorgament de llicències de taxis; elaboració i execució del Pla de barreres
arquitectòniques.
Proposta de concessió de targetes d’aparcament per persones de mobilitat reduïda,
autoritzacions per accedir a zones amb restricció de circulació. Expedients sancionadors
derivats de les ocupacions de via pública i per danys ocasionats també a la via pública.
Proposta de resolució de les llicències d’obres i ocupacions de la via pública per a la
realització de cates, cales i canalitzacions.
Autoritzacions d’ocupació de la via pública per revetlles, festes de barri, aplecs, espectacles
a la via pública i fires tradicionals i altres ocupacions de via pública no incloses en els punts
anteriors.
Política de manteniment de vies públiques i edificis municipals; mobiliari urbà i equipaments i
política de mobilitat.
Aquesta regidora delegada té facultats de proposta de resolució, i resolutòries per
autoritzacions d’ocupació de la via pública per revetlles, festes de barri, aplecs, espectacles
a la via pública i fires tradicionals i altres ocupacions de via pública no incloses en els punts
anteriors.

2.4.- REGIDOR DELEGAT D’HABITATGE, REHABILITACIÓ I ACTIVITATS: IGNASI
PERRAMON I CARRIÓ
Àmbit competencial: Política de promoció de l’habitatge públic; impuls de les estratègies de
rehabilitació i renovació integral del nucli antic, assegurant que contempli d’una manera
global els aspectes urbanístics, socials i d’activitats, creant mecanismes operatius que ho
garanteixin; política de protecció dels edificis i monuments de caràcter historicoartístic;
resolució d’expedients d’atorgament de subvencions i altres ajuts en matèria de rehabilitació.
Direcció, seguiment i supervisió de la societat municipal Foment de la Rehabilitació Urbana
de Manresa SA.
Atorgament de llicències d’activitats classificades i no classificades i les seves incidències;
atorgament de llicències per realitzar espectacles en locals no municipals de pública
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concurrència; atorgament de llicències ambientals i les seves incidències; resolució
d’expedients de protecció de la legalitat ambiental; proposta d’instrucció d’expedients
sancionadors en matèria ambiental i d’activitats i la seva resolució; seguiment dels controls
periòdics i les revisions de llicències ambientals i de les activitats amb impacte ambiental.
Delegació de la potestat sancionadora en relació a infraccions en que té competència
l’Alcalde, comeses contra l’ordenança de tinença d’animals domèstics i gossos
potencialment perillosos, sempre que les infraccions hagin estat comeses en establiments
sotmesos a llicència d’activitat.
Aquest regidor delegat té facultats resolutòries.
3.- ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
3.1. REGIDOR DELEGAT DE CULTURA I TURISME: RAMON FONTDEVILA I SUBIRANA
Àmbit competencial: Elaboració i desenvolupament del Projecte Cultural de Ciutat; Política
municipal en matèria de planificació, programació i foment de la cultura i gestió
d’equipaments culturals; foment de la interrelació entre les diverses cultures, política
museística, arxiu històric, biblioteques i centres cívics; política de festes; impuls de la
normalització lingüística, instrucció d’expedients d’honors i distincions i de denominació de
vies públiques. Desenvolupament del Pla d’Equipaments Culturals conjuntament amb la
regidoria d’urbanisme. Desenvolupament del turisme cultural conjuntament amb la regidoria
de promoció econòmica. Autoritzacions per a l‘ús de les instal·lacions municipals per a actes
de caràcter no esportiu. Signatura de convenis de concessió de subvencions de caire
cultural fins a 6.000,00 €.
Impuls i potenciació de les rutes turístiques de la ciutat; promoció del turisme ciutadà i
participació en òrgans de promoció turística.
Aquest regidor delegat té facultats resolutòries.
3.2.

REGIDORA DELEGADA D’EDUCACIÓ: MONTSERRAT MESTRES I ANGLA

Àmbit competencial: Política municipal en matèria educatiu que afecti a les diferents etapes
educatives establertes per llei, especialment en les etapes d’escolarització obligatòria, i
segons l’àmbit competencial que correspongui. Direcció, manteniment, gestió i control dels
diferents centres educatius propis: Escola d’Art, Conservatori Municipal de Música i Escola
Municipal de Música, escoles bressol o llars d’infants municipals. Col·laborar amb la
Generalitat en matèria de planificació educativa i suport a l’escolarització. Impuls i suport a
l’educació permanent i d’adults, així com el suport a les associacions de pares i mares en
matèria educativa. Presidir i dinamitzar el Consell Escolar Municipal. Projecte educatiu de
Ciutat.
Aquesta regidora té facultats de proposta de resolució.
3.3. REGIDOR-DELEGAT DE SALUT: JOSÉ LUIS IRUJO I FATUARTE
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Àmbit competencial: Política municipal en matèria de protecció i promoció de la salut;
consum i control alimentari; programa de salut escolar; servei de planificació familiar;
programes de sensibilització ciutadana sobre el sida; servei de cementiri; programa de
prevenció de les drogodependències; relacions institucionals en l’àmbit sanitari; política de
coordinació hospitalària i desenvolupament del mapa sanitari.
Política municipal en programes de zoonosi: cens d’animals domèstics, llicències d’animals
potencialment perillosos, servei de recollida, custòdia, eutanàsia i eliminació d’animals
domèstics de companyia, control de la població de gats, urgències d’animals a la via pública,
control de mossegades, control de la població de coloms, programa de desinsectació,
desinfecció i desratització.
Delegació de la potestat sancionadora en relació a infraccions en que té competència
l’Alcalde, comeses contra l’ordenança municipal de tinença d’animals potencialment
perillosos, sempre que les infraccions hagin estat comeses en interiors d’habitatges i
domicilis particulars.
Aquest regidor delegat té facultats resolutòries.
3.4.

REGIDOR DELEGAT D’ESPORTS: JOSEP LLUIS GOZALBO I FUERTES

Àmbit competencial: Política en matèria esportiva; programació, conservació, control i gestió
de les instal·lacions esportives municipals; autoritzacions per a l’ús de les instal·lacions per a
actes de caire esportiu; promoció de l’esport, particularment l’esport escolar; foment de la
col·laboració entre clubs i entitats esportives; propostes d’atorgament de distincions al mèrit
esportiu.
Aquest regidor delegat té facultats de proposta de resolució.
3.5.

REGIDORA DELEGADA DE SERVEIS SOCIALS: AIDA GUILLAUMET I CORNET

Àmbit competencial: Polítiques d’atenció social i d’igualtat; beques de menjador escolar i
ajuts a sectors socials necessitats; propostes relacionades amb l’ús d’habitatges per a
serveis socials; foment del voluntariat; atenció a la infància i a l’adolescència amb projecció
comarcal; seguiment i control del pla de supressió de les barreres arquitectòniques i pla de
vialitat per a discapacitats motrius o visuals; atenció a les persones disminuïdes; atenció als
grups socials amb especials dificultats: sida, etc.; seguiment i control de la gestió
relacionada amb els centres de dia, servei de telealarmes, atenció domiciliària i altres; targes
especials per a la gent gran en matèria de transport públic municipal i altres.
Aquesta regidora delegada té facultats de proposta de resolució.

3.6.

REGIDORA DELEGADA D’UNIVERSITAT: ROSA ARGELAGUET I ISANTA.

Àmbit competencial: Relacions institucionals en l’àmbit de la promoció universitària de la
ciutat; foment de l’activitat de recerca científica i tècnica; impuls i suport al campus
universitari i als serveis vinculats a la Universitat.
Aquesta regidora delegada té facultats de proposta de resolució.
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4.- ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA
4.1. REGIDORA DELEGADA PER A POLÍTIQUES DE LA DONA I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA: NÚRIA SENSAT I BORRÀS
Àmbit competencial: Política de promoció, revalorització i reconeixement social de les dones
de la ciutat en tots els àmbits de la vida pública. Desenvolupament del Pla Transversal per a
les dones de la ciutat, així com la direcció del PIAD.
Impulsa i promoure polítiques contra la violència domèstica.
Política de relacions amb les entitats ciutadanes. Posada en marxa i seguiment dels
Consells Territorials de participació i del Consell de Ciutat. Elaboració del PAM-2004-2007.
Impulsar noves metodologies per a l’elaboració dels pressupostos municipals (treballar
paral·lelament ingressos i despeses). Impulsar i fomentar els pactes de proximitat.
Des de l’àrea impulsar i promoure les relacions interdepartamentals per tal d’articular i
impulsar els Plans Transversals existents, fins ara, a l’Ajuntament.
Aquesta regidora delegada té facultats resolutòries.

4.2. REGIDOR D’OCUPACIÓ: XAVIER RUBIO I CANO
Àmbit competencial: Polítiques d’ocupació com a instrument de lluita contra l’exclusió social.
Gestió del Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació (CIO) així com l’observatori del Mercat de
Treball, el Pacte Territorial per a l’Ocupació del Bages, així com tots aquells programes i
pactes que tenen com a objectiu el foment de l’ocupació i la inclusió social.
Aquest regidor delegat té facultats de proposta de resolució.

4.3.
REGIDOR DEL PROGRAMA TRANSVERSAL D’IMMIGRACIÓ, COOPERACIÓ I
SOLIDARITAT: XAVIER RUBIO I CANO
Àmbit competencial: Impulsar i dirigir els programes integrals d’immigració, cooperació i
solidaritat internacional que es desenvolupin des de l’àmbit municipal. Així com la direcció
política de la Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera.
Aquest regidor delegat té facultats de proposta de resolució.
4.4. REGIDORA DEL PROGRAMA
MONTSERRAT MESTRES I ANGLA

TRANSVERSAL

D’INFÀNCIA

I

FAMÍLIA:

Àmbit competencial: Impulsar i dirigir els programes integrals d’atenció a la infància i família
que es desenvolupin des de l’àmbit municipal.
Aquesta regidora delegada té facultats de proposta de resolució.
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4.5.
REGIDORA DEL PROGRAMA TRANSVERSAL DE GENT GRAN: MONTSERRAT
MESTRES I ANGLA
Àmbit competencial: Impulsar i dirigir els programes integrals d’atenció a la gent gran que
es desenvolupin des de l’àmbit municipal.
Aquesta regidora delegada té facultats de proposta de resolució.
4.6.
REGIDORA DEL
GUILLAUMET I CORNET

PROGRAMA

TRANSVERSAL

DE

JOVENTUT:

AIDA

Àmbit competencial: Impulsar, gestionar i dirigir els programes integrals de joventut que es
desenvolupin des de l’àmbit municipal. Política municipal en matèria de promoció i
coordinació d’activitats dedicades als joves; control i seguiment de la gestió de les
instal.lacions juvenils municipals; relacions amb entitats i moviments juvenils.
Desenvolupament del Pla Integral de Joventut
Aquesta regidora delegada té facultats de proposta de resolució

5.

ÀREA D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

5.1. REGIDOR-DELEGAT D’HISENDA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ I
TECNOLOGIA : ALAIN JORDÀ I PEMPELONNE
Àmbit competencial: Ordenació de despeses i ordenació de pagaments fins al límit previst a
l’article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local;
resolucions en matèria d’us comú general, privatiu i especial del demani públic i béns de
propis municipals, llevat de les atribuïdes a un altre òrgan; resolucions en matèria de gestió
tributària que corresponguin a l’òrgan polític delegant, i execució del pressupost; aprovació
de padrons fiscals.
Desenvolupament de polítiques de concertació amb els agents socials dins de la promoció
econòmica; política de promoció industrial; política de promoció comercial; concessió de
llicències municipals comercials; política de mercats; relacions exteriors i promoció de la
ciutat.
Foment i promoció del coneixement de les noves tecnologies en els diferents àmbits
ciutadans; relacions institucionals amb el Consorci Localret; promoció de la implantació dels
serveis derivats de l’ús de les noves tecnologies.
Signatura del vistiplau de certificats (previstos a l’art. 205 del RD 2568/1986, de 28 de
novembre) i pràctica de la rúbrica (prevista a l’art. 199 del mateix Real Decret).
Aquest regidor delegat té facultats resolutòries.
SEGON.- Els regidors delegats s’integren en les àrees, presidides i coordinades pel
president de la Comissió informativa i de control corresponent.
Així:
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1. ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
Coordinador: El president de la Comissió Informativa i de control de Presidència i Serveis
Centrals
Delegacions: Presidència
Administració
Seguretat Ciutadana

2.

ÀREA DE SERVEIS DEL TERRITORI

Coordinador: El president de la Comissió Informativa i de control de Serveis del Territori
Delegacions: Urbanisme
Medi ambient i Parcs i Jardins
Via Pública
Habitatge, rehabilitació i activitats

3.- ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
Coordinador: El president de la Comissió Informativa i de control de serveis a les persones.
Delegacions: Cultura i Turisme
Educació
Universitat
Salut
Esports
Serveis Socials

4.- ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA
Coordinador: El President de la Comissió Informativa i de control de Drets de Ciutadania.
Delegacions: Polítiques de la dona i Participació Ciutadana
Ocupació
Immigració, Cooperació i Solidaritat
Infància i familia
Gent Gran
Joventut

5. – ÀREA D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
Coordinador: El president de la Comissió Informativa i de control d’Hisenda, Promoció
Econòmica i especial de Comptes.
Delegacions: Hisenda
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Promoció Econòmica
Innovació i Tecnologia

TERCER.- Declarar les anteriors delegacions atorgades per aquesta Alcaldia com a les
úniques vigents.
QUART.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits
d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre
òrgan o regidor.
Les resolucions que s’adoptin per delegació, s’entendran dictades per aquesta Alcaldia com
a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada de l’exercici de
la delegació, sent per tant aquestes, executives i presumptament legítimes.
CINQUÈ.- Mantenir aquesta Alcaldia la facultat de resoldre el recursos de reposició
interposats contra els actes dictats en virtut de les delegacions conferides, de conformitat
amb els articles 13.2, c) de la Llei 30/92 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú.
S’excepciona d’aquest règim de resolució, la facultat de resoldre tots els recursos de
reposició interposats contra actes dictats a l’empara del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
maig, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL). De conformitat
amb l’article 14.2 de l’esmentat text legal, es delega en el Regidor d’Hisenda i Promoció
Econòmica la facultat de resoldre els recursos de reposició interposats contra els actes
d’aplicació i efectivitat dels tributs i restants ingressos de dret públic.
SISÈ.- Deixar sense efecte els diferents actes que estableixen règims provisionals de caire
organitzatius dictats per aquesta Alcaldia en el període compres entre els dies 22 d’abril i 14
de maig, ambdós de 2006.
SETÈ.- Notificar aquesta resolució als regidors respectius als efectes de la seva acceptació.
VUITÈ.- Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació Municipal, i publicar-lo
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província.
d)

Assumptes diversos

2.21

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 4733, DE 7 DE JUNY
DE 2006, QUE DESIGNA ELS REPRESENTANTS POLÍTICS A LA COMISSIÓ DE
TREBALL QUE HA D'IMPULSAR LA CREACIÓ DEL CONSORCI DEL TRANSPORT
PÚBLIC DE L'ÀREA DEL BAGES.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"Primer. Designar les persones següents com a representants polítics a la Comissió de
treball que ha d'impulsar la creació del Consorci del Transport Públic de l'àrea del Bages:
-

Josep Camprubí i Duocastella, alcalde president de l'Ajuntament de Manresa.
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Anna Torres i García, regidora delegada de Presidència i de Via Púbica de
l'Ajuntament de Manresa.
Segon. Donar compte d'aquesta Resolució al ple de la corporació."

2.22

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 4385, DE 23 DE MAIG
DE 2006, SOBRE ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE
L'ARRENDAMENT A LLARG TERMINI DE MATERIAL INFORMÀTIC A FAVOR DE
BINSOFT INFORMATICA, S.L.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
PRIMER. Adjudicar el contracte del Subministrament que consisteix en l’arrendament a llarg
termini de material informàtic per a l’Ajuntament de Manresa (any 2006), a favor de l’oferta
base presentada per l’entitat mercantil BINSOFT INFORMATICA, S.L. (NIF B61551586),
amb domicili al passatge dels Dipòsits Vells, 4, 08242 Manresa, per una quota mensual a
pagar per la totalitat del material informàtic de 1.802,08 euros, inclòs l’IVA, en relació al
concurs públic convocat a l’efecte per anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província
número 69, de 22 de març de 2006, i en compliment de l’expedient de contractació aprovat
per resolució de l’alcalde president de 24 de febrer de 2006.
SEGON. Requerir l’adjudicatària, BINSOFT INFORMATICA, S.L. perquè en el termini de 15
dies naturals, comptats a partir del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquesta
resolució, constitueixi la garantia definitiva de 3.460 euros a la Caixa de la Corporació i
presenti el document acreditatiu a la Secció de Contractació, Compres i Gestió Patrimonial
de l’Ajuntament de Manresa, de conformitat amb l’article 43 del Text refós de la llei de
contractes de les administracions públiques.
TERCER. Publicar l’adjudicació del contracte en el Butlletí Oficial de la Província, de
conformitat amb el que prescriu l’art. 93.2 del Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques (TRLCAP).
QUART. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió
d’aquest òrgan que tingui lloc.
2.23

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 4869, DE 9 DE JUNY
DE 2006, SOBRE INCOACIÓ D'EXPEDIENT DESTINAT A DETERMINAR ELS
MÈRITS QUE PUGUIN ACONSELLAR LA CONCESSIÓ DE LA MEDALLA DE LA
CIUTAT AL MÈRIT ESPORTIU A L'ENTITAT CLUB ATLÈTIC MANRESA.

El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la
següent:
"1r.- Incoar expedient a l'empara del que s'estableix al Reglament d'Honors i Distincions,
destinat a determinar els mèrits o circumstàncies que puguin aconsellar la concessió de la
Medalla de la Ciutat al Mèrit Esportiu a l’entitat Club Atlètic Manresa per la seva llarga
trajectòria.
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2n. – Nomenar com a Instructor de l’expedient al Sr. Josep Lluís Gozalbo i Fuertes, Regidor
Delegat d’Esports, i com a Secretari del mateix al Sr. Josep Serrano i Blanquer, Cap de
l’Àrea dels Serveis a les Persones.
3r. – Que es doni compte d’aquesta Resolució al Ple de l’Ajuntament, en la primera sessió
que es celebri.”
2.24

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

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

Organisme

11-06-2006

Grup
parlamentari
Portaveu
català (CiU)

22-06-2006

Director
Grup
parlamentari
Ganivet
popular al Congrés
Portaveu

Remitent

Acord municipal
sobre
el
suport
als
representants
de
l'Escola
Agrària de Manresa en relació a
la LOE.
sobre el dret de sufragi actiu i
del
passiu
de
les
persones
del
estrangeres residents a l'Estat
espanyol

3.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

3.1

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1.1

RECTIFICAR EL PUNT PRIMER DE L’ACORD ADOPTAT PEL PLE EN SESSIÓ DEL
DIA 15 DE MAIG DE 2006 SOBRE DESIGNACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS
COM A REPRESENTANTS MUNICIPALS A DIFERENTS ENTITATS, INSTITUCIONS
I ALTRES ÒRGANS COL·LEGIATS.

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 5 de juny de 2006, que transcrit diu el
següent:
“Arran de la renúncia de l’alcalde, el Ple de la Corporació Municipal en sessió del dia 29
d’abril de 2006, va efectuar l’elecció d’un nou alcalde per a la ciutat de Manresa.
La Junta Electoral Central, en data 25 d’abril de 2006, amb registre d’entrada de 2 de maig
de 2006, ha designat un nou regidor de l’Ajuntament de Manresa.
Tot això fa necessari efectuar diversos nomenaments així com a la reestructuració de
l’organització municipal.
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El Ple de la corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 15 de maig de 2006, va designar els
representants municipals que han d’integrar-se en diferents fundacions, entitats, empreses,
mancomunitat i altres òrgans, així com a òrgans de participació ciutadana.
Atès el que disposen l’article 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, article 49 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 38.c) de l'RD 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals.
Aquesta Alcaldia Presidència proposa al Ple de la corporació, l’adopció del següent
ACORD
Primer. Rectificar el punt primer del dictamen aprovat pel ple de la Corporació en sessió del
dia 15 de maig de 2006, sobre designació dels membres corporatius com a representants
d’aquest Ajuntament en les fundacions, entitats, mancomunitats, empreses i altres òrgans
col·legiats que requereixen representació municipals, o bé que han d’integrar-se en aquests
en funció dels respectius càrrecs, en el sentit de:
1. Modificar la designació d’un dels membres representants a la FIRA DE
MANRESA, FUNDACIÓ PRIVADA.
On diu:
“FIRA DE MANRESA, FUNDACIÓ PRIVADA
Sr. José Luis Irujo i Fatuarte
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
Sr. Xavier Rubio i Cano
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
Comitè Executiu:
Vicepresident: Sr. Alain Jordà i Pempelonne
Vocals:
Sr. Ignasi Perramon i Carrió
Sr. Xavier Rubio i Cano
Comitè de Direcció:
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
Sr. Pere Massegú i Bruguera”
ha de dir:
“FIRA DE MANRESA, FUNDACIÓ PRIVADA
Sr. José Luis Irujo i Fatuarte
Sr. Ignasi Perramon i Carrió
Sr. Xavier Rubio i Cano
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
Comitè Executiu:

24

Vicepresident: Sr. Alain Jordà i Pempelonne
Vocals:
Sr. Ignasi Perramon i Carrió
Sr. Xavier Rubio i Cano
Comitè de Direcció:
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
Sr. Pere Massegú i Bruguera”
2. Donar de baixa la representació d'aquest Ajuntament en el Consell Tecnològic del
Bages, ja que està duplicada amb la de la Fundació Privada CTM Centre Tecnològic.
3. Incloure els representants següents:
XARXA DE TURISME INDUSTRIAL DE CATALUNYA
Titular:
Suplent:

Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
Sr. Alain Jordà i Pempelonne

Segon.- Rectificar el punt segon del mateix dictamen esmentat en el punt primer, sobre
designació de representants a òrgans de participació ciutadana, en el sentit de modificar la
designació dels membres representants al PACTE TERRITORIAL DEL BAGES PER A LA
PROMOCIÓ ECONÒMICA I L’OCUPACIÓ.
On diu:
“PACTE TERRITORIAL DEL BAGES PER A LA PROMOCIÓ ECONÒMICA I L’OCUPACIÓ
Sr. Alain Jordà i Pempelonne”
ha de dir:
“PACTE TERRITORIAL DEL BAGES PER A LA PROMOCIÓ ECONÒMICA I L’OCUPACIÓ
Sr. Xavier Rubio i Cano
Sr. Alain Jordà i Pempelonne”.

Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a les persones afectades, a l'efecte de la seva
acceptació.
Quart.- PUBLICAR aquest Dictamen en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment i
als efectes d'allò disposat a l’article 44.2 del ROF, en concordança amb l'article 13.3 de la
Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.”

Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen
directament a votació i s'aprova per 15 vots afirmatius (9 GMS, 4 GMERC, 2 GMICV-EA) i
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9 abstencions (8 GMCiU i 1 GMPPC) i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que
ha quedat reproduït.

3.1.2

MODIFICAR EL RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS DE LA REGIDORA
MONTSERRAT SELGA BRUNET.

A l'entrar en el coneixement d'aquest punt la senyora Montserrat Selga i Brunet s'absenta en
compliment del que disposa l'article 21 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 29 de maig de 2006, que transcrit diu
el següent:
“Atès que el Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 15 de maig de 2006, va
adoptar, entre d’altres, l’acord sobre el règim de dedicacions i retribucions dels membres
corporatius d’aquest Ajuntament.
Atesa la petició efectuada per la Regidora de Medi Ambient i Parcs i Jardins d’aquest
Ajuntament, la senyora Montserrat Selga i Brunet, en el sentit de disminuir la seva dedicació
a les tasques municipals a un 60 % de la jornada laboral.
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 75 de la llei 7/85, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local; article 162.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refòs de la llei Municipal i de règim Local de Catalunya; i
amb l’article 13 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els membres de les
Corporacions Locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici del seu càrrec, així com
a percebre indemnitzacions en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la Corporació,
en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col.legiats
dels quals formen part, inclosos els organismes autònoms.
Aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació Municipal, l’adopció dels
següents:
ACORDS
Primer.- Modificar l’apartat quart del mateix acord en el sentit de reduir la dedicació de la
senyora Montserrat Selga i Brunet, que passarà a ser d’un 60% en comptes d’un 80%, i que
quedarà redactat en la forma següent:
Sr. Alain Jordà i Pempelonne
Sra. Rosa Argelaguet i Isanta
Sra. Àngels Mas i Pintó
Sr. José Luis Irujo i Fatuarte
Sra. Aida Guillaumet i Cornet
Sr. Francesc Caballo i Molina
Sra. Montserrat Selga i Brunet

3.360,99 € bruts mensuals (95 % de dedicació)
1.598,07 € bruts mensuals (50 % de dedicació)
3.360,99 € bruts mensuals (95 % de dedicació)
2.122,73 € bruts mensuals (60 % de dedicació)
2.829,93 € bruts mensuals (80 % de dedicació)
2.876,54 € bruts mensuals (90 % de dedicació)
1.917,70 € bruts mensuals (60 % de dedicació)

Segon.- Establir que aquesta modificació tindrà efectes amb data 1 de juny de 2006.
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Tercer.- Notificar aquest acord als portaveus dels diferents grups polítics municipals, i als
regidors afectats, fent-lis constar que han estat designats per a desenvolupar el seu càrrec
en el règim determinat, i que s’entendrà acceptat aquest règim per l’afectat, de no manifestar
res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a la seva notificació.”
El senyor Irujo i Fatuarte diu que la regidora Montserrat Selga Brunet va demanar, per raons
de caràcter personal i familiar, la disminució de la dedicació que actualment efectua en
l'Ajuntament de Manresa i, en conseqüència, es proposa al ple que doni el vistiplau favorable a
la petició que fa la regidora.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 14 vots afirmatius (9 GMS, 3 GMERC, 2
ICV-EA) i 9 abstencions (8 GMCiU i 1 GMPPC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el
contingut que ha quedat reproduït.

3.1.3

CONCEDIR LA MEDALLA DE LA CIUTAT AL MÈRIT ESPORTIU AL CLUB
ATLÈTIC MANRESA.

A l'entrar en el coneixent d'aquest punt la senyora Montserrat Selga i Brunet es reincorpora
a la sessió.

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 9 de juny de 2006, que transcrit diu el
següent:
“Amb motiu de la celebració del 50è aniversari de la fundació del Club Atlètic Manresa,
diferents entitats han sol·licitat a aquest Ajuntament que es procedeixi a atorgar a aquest
club esportiu la Medalla de la Ciutat al Mèrit Esportiu.
Iniciant les actuacions necessàries per a la tramitació de l’expedient previst al Reglament
d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Manresa, en data 9 de juny de 2006, ha estat dictada
una resolució incoant expedient administratiu per tal de determinar-ne els mèrits o
circumstàncies que aconsellin o justifiquin l’atorgament d’aquesta distinció.
Tanmateix, mitjançant la resolució s’ha procedit a nomenar Jutge Instructor i Secretari de
l'expedient que han informat segons la documentació adjunta a aquest expedient.
Vist l'article 4 del Reglament d'Honors i Distincions on s’estableix que, dins els honors i
distincions que, amb caràcter oficial podrà conferir l'Ajuntament a fi de premiar especials
mereixements, beneficis assenyalats o serveis extraordinaris, s'hi engloba la Medalla de la
Ciutat al Mèrit Esportiu, la qual podrà ser atorgada a persones individuals o entitats, d’acord
l’article 13.
Vist el que preveuen els articles 16 i següents, on es regula el procediment de Concessió
d’Honors als que es refereix aquest Reglament.
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Article 18 de l'esmentat Reglament, on s’estableix que la concessió de la Medalla de la Ciutat al
Mèrit Esportiu haurà de ser acordada pel Ple de la Corporació, requerint-se el vot favorable o
afirmatiu de les dues terceres parts del nombre legal dels membres de la Corporació.
D’acord amb els informes proposta de l'instructor de l'expedient de data 9 de juny de 2006.
Per tot això, l'Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels
següents:
ACORDS
PRIMER.- CONCEDIR al Club Atlètic Manresa la Medalla de la Ciutat al Mèrit Esportiu, per la
seva llarga trajectòria de promoció esportiva i social de la Ciutat de Manresa.
SEGON.- INSCRIURE al Llibre-Registre de Distincions Honorífiques, les circumstàncies, així
com la relació detallada dels mèrits que motivaren la seva concessió, i la data de la mateixa.”

El senyor Gozalbo i Fuertes diu que el Reglament d'Honors i Distincions de l'Ajuntament de
Manresa preveu la medalla de la Ciutat al mèrit esportiu. Aquesta medalla s'ha atorgat des de
l'any 1950 a moltes entitats i a molta gent a títol particular. Hi ha 7 entitats que ja l'han rebuda:
el Club d'Escacs Manresa, Penya Ciclista Bonavista, Penya Ciclista Manresana, Club Natació
Manresa, Associació Esportiva la Salle, Bàsquet Manresa SAE '96 i Centre d'Esports Manresa
'96.
En aquest cas es tracta d'una petició formulada per part de diferents entitats a favor del Club
Atlètic de Manresa. Les entitats avaladores són el Centre d'Esports Manresa i el Centre
Excursionista de la Comarca del Bages. Per tant, ha estat ben avalada ja que són entitats
antigues i que són els precursors del Club Atlètic Manresa. L'atletisme va néixer en un grup
que s'anomenava Avant, després va passar al Centre Excursionista de la Comarca del Bages i
finalment al Centre d'Esports Manresa, del qual es separà l'any 1955. Per tant, fa 50 anys que
va néixer el Club Atlètic Manresa, però l'atletisme a la ciutat de Manresa té més edat.
Fa uns dies es va fer un acte del 50è aniversari de l'entitat i ara es proposa d'atorgar-li la
Medalla al Mèrit Esportiu de la Ciutat de Manresa. Es tracta d'una entitat que reuneix molts
mèrits: en primer lloc, un mèrit esportiu ja que sempre ha estat al màxim nivell de l'atletisme
català i constantment ha presentat equips de gran vàlua esportiva. Des del començament
comptava amb grans campions plusmarquistes com Emili Trias, Enric Villaplana que va ser
olímpic, i Joan Busquets. Així mateix, des de fa un temps, l'equip femení ha ressaltat i ha tingut
bones marques arreu de l'Estat espanyol. En segon lloc, la institució té un gran mèrit formatiu, a
través de l'escola manresana d'atletisme s'han format molts nois i noies per les tardes durant la
setmana. En tercer lloc, té un gran mèrit social ja que té molta implicació ciutadana i participa
en activitats de la ciutat, altruistes o de formació, etc. N'és un exemple la implicació de l'entitat
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en activitats com "La nit de l'esportista". Per tant, reuneix un seguit de condicions, no només
esportives sinó de formació i també d'implicació social ciutadana que la fan acreedora de la
Medalla de la Ciutat al mèrit esportiu.

El senyor Javaloyes i Vilalta diu que és una veritable satisfacció donar el vot favorable al
dictamen que es presenta. Entre d'altres motius, pel reconeixement d'una entitat que compta
amb una trajectòria de 50 anys i que ha estat plenament implicada i vinculada a la ciutat. Així
mateix, el fet de poder concedir la Medalla de la Ciutat al Mèrit Esportiu implica que hi hagut tot
un moviment que acredita i avala l'atorgament de la medalla. És una entitat que ha estat al
màxim nivell de l'esport català. També caldria ressaltar la implicació social que ha tingut i que
s'adreça a la formació i a l'educació dels nens i nenes en valors com el treball en equip, la
superació personal i l'esforç.
El senyor Vives i Portell diu que el GMCiU felicita a les entitats que han tingut la iniciativa
de la proposta. Es tracta d'entitats molt importants de la ciutat i que representen una part
molt important de la seva història, no només esportiva, sinó de la seva història social i de la
seva història cultural. L'esport és una manera de fer cultura des de la competitivitat, des de
l'educació.
El Club Atlètic Manresa és una entitat que s'ho mereix molt perquè ha hagut de batallar
sempre contra la manca de mitjans. Això significa que la gent que durant els 50 anys de vida
de l'entitat ha treballat al Club Atlètic Manresa ho ha fet amb un ànim senzillament d'estimarse l'entitat, d'estimar-se la ciutat, d'estimar-se l'esport i no ha buscat cap ànim de lucre, ni
cap ànim de promoció personal.
El senyor Vives demana que, aprofitant l'atorgament de la medalla de la ciutat, entre tots
s'ajudi al Club Atlètic Manresa en les reivindicacions que constantment es formulen, tals com
la tanca perimetral de l'estadi, el manteniment de la pista necessari com a conseqüència del
desgast produït per la meteorologia, etc.
El Club pot tenir passió per la seva gent, pot tenir tenacitat, capacitat de treball, pot tenir
implicació, però el que no té és la força dels diners que necessita per fer les inversions. En
aquest aspecte necessita de la col·laboració de la ciutat.
El senyor Gozalbo i Fuertes diu que celebra la unanimitat i que l'entitat reuneix tots els
requisits necessaris per a l'atorgament de la distinció. Així mateix, des de la regidoria i des
de l'equip de govern de l'Ajuntament s'intentarà trobar solucions als problemes que té
l'entitat, que són d'índole diversa com a gran part del Congost, espai en el qual queden
moltes coses per fer.
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L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents i,
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

3.1.4

CEDIR L’ÚS A FAVOR DE L’ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN JACINT CARRIÓ,
D’UNA PORCIÓ DE LA PLANTA ALTELL DEL LOCAL NÚM. 30 DE L’EDIFICI
OCTOGONAL 11,DE LA FONT DELS CAPELLANS.

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 26 de maig de 2006, que transcrit diu
el següent:
“El cap de servei de Drets de Ciutadania va emetre, en data 30 de novembre de 2005, un
ofici mitjançant el qual trametia proposta de cessió d'ús d’una part del local de propietat
municipal número 30, situat al Bloc 11 de la Font dels Capellans, a favor de l’ASSOCIACIÓ
DE GENT GRAN JACINT CARRIÓ, així com les condicions que haurien de regir la cessió.
L’arquitecte tècnic de Gestió Patrimonial va emetre informe al respecte, en data 9 de març
de 2006.
L’immoble objecte de cessió d’ús és una porció de la planta altell del local número 30 de
l’edifici octogonal 11 de la Font dels Capellans, de superfície útil igual a 22,05 m2 i amb
l’accés independent des de la plaça interior de l’octogonal. Es tracta d’un local de forma
pentagonal irregular, amb una finestra d’il·luminació i ventilació directa a l’exterior i amb una
porta de connexió a l’altra part del local, la qual està cedida en ús a l’Associació la Llum del
Bages, i que haurà d’estar tancada, fixada o tapiada.
Limita: al front, l’accés des de la plaça interior de l’octogonal; al fons, la resta del local cedit
en ús a l’Associació la Llum del Bages; a la dreta entrant, l’altre local amb el qual comparteix
sector de l’octogonal, i a l’esquerra entrant, altre sector de l’octogonal situat al sud.
El local en qüestió figura al full 331.106 de l’Inventari general consolidat de béns, drets i
obligacions d’aquest Ajuntament, amb la qualificació jurídica de bé patrimonial, d'acord amb
la resolució dictada per l'alcalde president en data 23 de maig de 2002.
L'Ajuntament és propietari de l'esmentat local en virtut d'escriptura de compravenda
atorgada en data 13 de desembre de 2000 per l'Institut Català del Sòl i aquest Ajuntament,
davant el notari senyor Antonio Luís Vitoria Blanco, amb número de protocol 1.996.
Mitjançant resolució de l’alcalde president de data 15 de març de 2006 es va incoar
procediment de cessió d’ús d’aquest local a favor de l’ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN
JACINT CARRIÓ, i es va obrir alhora un termini d’informació pública de 20 dies, a l’efecte
que els possibles interessats formulessin les reclamacions o al·legacions que consideressin
pertinents, de conformitat amb l’article 75.3 del Reglament de patrimoni dels ens locals,
aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre, segons redacció donada pel Decret 144/1994,
de 14 de juny.
L’expedient a què fa referència el paràgraf anterior ha estat exposat al públic en aquest
Ajuntament per un termini de 20 dies hàbils comptats des del 20 d’abril al 13 de maig de
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2006, ambdós inclosos, previ anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província número 93 que
correspon al dia 19 d’abril de 2006, sense que durant el període d’exposició s’hagi rebut cap
reclamació.
Mitjançant proveïment de l’alcalde president de data 2 de maig de 2006, es va donar
audiència a l’ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN JACINT CARRIÓ a l’efecte que en un termini
de 10 dies manifestés la seva conformitat o disconformitat en relació amb el projecte de
conveni que se li adjuntà, sense que s’hagi rebut al respecte cap manifestació escrita de
l’entitat interessada.
El cap de la Secció de Contractació, Compres i Gestió Patrimonial
favorable relatiu a aquesta cessió en data 26 de maig de 2006.

ha emès informe

De conformitat amb l’article 205 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya i amb subjecció al Capítol II del Títol III del Reglament de patrimoni dels ens locals,
aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, l’alcalde president proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Cedir l’ús a favor de l’ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN JACINT CARRIÓ (NIF G62.738.679, amb seu social a la Ctra. de Cardona número 17 de Manresa), d’una porció de
la planta altell del local número 30 de l’edifici octogonal 11 de la Font dels Capellans, el qual
figura al full 331.106 de l’Inventari general consolidat de béns, drets i obligacions d’aquest
Ajuntament, amb la qualificació jurídica de bé patrimonial.
Les dades del local a cedir en ús són les següents (queda delimitat en els plànols que
s'acompanyen com a annexos números I i II):
 Descripció i superfície: L’immoble objecte de cessió d’ús és una porció de la planta
altell del local número 30 de l’edifici octogonal 11 de la Font dels Capellans, de
superfície útil igual a 22,05 m2 i amb l’accés independent des de la plaça interior de
l’octogonal. Es tracta d’un local de forma pentagonal irregular, amb una finestra
d’il·luminació i ventilació directa a l’exterior i amb una porta de connexió a l’altra part
del local, la qual està cedida en ús a l’Associació la Llum del Bages, i que haurà
d’estar tancada, fixada o tapiada.
 Límits: al front, l’accés des de la plaça interior de l’octogonal; al fons, la resta del
local cedit en ús a l’Associació la Llum del Bages; a la dreta entrant, l’altre local amb
el qual comparteix sector de l’octogonal, i a l’esquerra entrant, altre sector de
l’octogonal situat al sud.
 Inscripció registral: Registre de la Propietat número 1 de Manresa, Tom 2.040, Llibre
669 de Manresa, Foli 106, Finca 32.499, Inscripció 2a.
 Títol: Pertany a l'Ajuntament de Manresa, en virtut d'escriptura de compravenda
atorgada en data 13 de desembre de 2000 per l'Institut Català del Sòl a favor d'aquest
Ajuntament, davant el notari senyor Antonio Luís Vitoria Blanco, amb número de protocol
1.996.
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 Referència cadastral: 36 050 08.
SEGON. El local objecte de cessió descrit al punt anterior serà destinat a dotar
l’ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN JACINT CARRIÓ d'un immoble per tal que l’associació en
qüestió disposi d’un local per facilitar les seves activitats així com a proporcionar un lloc de
trobada i de treball per a les activitats del Grup d’Informadors Majors (GIMMA) d’acord amb
les condicions establertes en els pactes previstos al corresponent conveni, i amb destinació
adequada a les característiques específiques de l’espai objecte de cessió.
TERCER. Fer constar que la titularitat dominical del local objecte de cessió d’ús correspon
exclusivament a l’Ajuntament de Manresa, que mantindrà en tot moment el dret de reversió del
bé cedit, en cas d’incompliment per part del cessionari de qualsevol de les regles que regulen
la present cessió.
QUART. Aprovar en tot el seu contingut el projecte de conveni que s’adjunta a aquest
dictamen i que regula el contingut i la finalitat de la cessió d’ús.
CINQUÈ. Facultar l’Il·lm. senyor alcalde president per a la signatura de la documentació
necessària per a l’acompliment de l’expedient.”
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen directament a
votació i s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per tant, esdevé acord plenari
amb el contingut que ha quedat reproduït.
3.2

REGIDORIA DELEGADA D’ADMINISTRACIÓ

3.2.1

RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE CARLOS CASTILLA
INGENIEROS, SA, PER IMPORT DE 557,73 EUROS, PER CONFECCIÓ DE
LIQUIDACIONS RETROACTIVES DE SEGURETAT SOCIAL.

El secretari dóna compte del dictamen del tinent d'alcalde regidor delegat d'Administració, de
9 de maig de 2006, que transcrit diu el següent:
“L'Ajuntament de Manresa, va encarregar a la empresa Carlos Castilla Ingenieros, S.A., amb
NIF A43066299, els serveis d’assessoria de confecció de liquidacions retroactives de
Seguretat Social , en motiu dels documents a presentar a la Inspecció de Treball i Seguretat
Social, els dies 7 de març i 2 de maig de 2006.
En conseqüència d'això, la Regidoria de d’Administració proposa, al Ple de la Corporació
l'adopció del següent acord:
"1r.- Reconèixer, a l'emparament d'allò que disposa l'article 23.1 e) del Reial Decret legislatiu
781/1986 de 18 d'abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals en matèria
de règim local, 163 de Reial Decret Legislatiu 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, pel qual es desenvolupa la llei d’Hisendes Locals en matèria de pressupostos, un
crèdit extrajudicial a favor de l'entitat que a continuació es relaciona pels deutes acreditats i
informats pel responsable del Servei.
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ENTITAT

CONCEPTE

Carlos Castilla Ingenieros, S.A.
557,73”

EUROS

liquidacións retroactives de Seguretat Social

Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen directament a
votació i s'aprova per unanimitat dels 24 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.
SECTORS EST.

A l'entrar en el coneixement d'aquest punt s'incorpora a la sessió la senyora Rius i Díaz.
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 8 de juny de
2006, que transcrit diu el següent:
“Mitjançant dictamen aprovat pel Ple de la Corporació en data 19 de desembre de 2005 fou
iniciada l’exposició pública dels treballs constitutius de l’avanç de planejament de la
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL. SECTORS EST, redactat pels serveis
tècnics municipals, de conformitat amb el que disposa l’article 8.1 del Decret legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’Urbanisme.
Els treballs han estat sotmesos a informació pública durant el termini d’un mes, prèvia
publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 21, de 25 de
gener de 2006, en el diari El Periodico d’11 de gener de 2006 i en el diari Regió7, de 14 de
gener de 2006.
Durant el període d’exposició pública s’ha presentat una al·legació, per diversos signataris,
si bé s’ha analitzat també una al·legació presentada durant la informació pública de l’avanç
de planejament de la “Modificació puntual del Pla General, Pla parcial Can Serra”, en
compliment del punt segon de l’acord plenari de 19 de desembre de 2005.
RE
14894

Data
Al·legant
12/04/2005 MAURICI PERRAMON FONT

Referència
Avanç planejament Modificació
Puntual del Pla Parcial Can
Serra
MARTA
PERRAMON
I Modificació Puntual del Pla
FERRAN, RAMON BACARDIT General Sectors Est
I
BUSQUET,
VICENTE
JURADO I GARCIA, MARIA
LORETO ROCHES I SERRA I
ANTONIO GARCIA GALVEZ

9031

24/02/06
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En resposta a aquests escrits el Cap de Secció de Planejament i Informació emet en data 2
de maig de 2006 en què fa constar el següent:
Al.legació 1
La primera al.legació, presentada per MAURICI PERRAMON I FONT, feia referència
als aspectes següents
a. Que el vial previst dels Països Catalans formarà part del sistema general de
comunicacions urbanes i interurbanes amb benefici per a tota la ciutat, i per tant, que el
cost ha de sufragar-se o bé per l’Ajuntament o per tots els propietaris de les finques de
les zones que connecta.
b. Que pel tema de l’increment de densitat, no comparteix la justificació de l’Ajuntament que
al.lega que no estan basats ni en criteris legals ni de sostenibilitat urbanística atès que el
model d’habitatge unifamiliar és perfectament adequada i respectuosa amb el medi
ambient i que també és una demanda per part de la societat actual que per la manca
d’aquesta tipologia edificatòria a Manresa, acaben marxant a d’altres poblacions.
En relació al punt a, s’escau informar que d’acord amb l’art. 441 del Pla general de
Manresa, el desenvolupament del sector ha d’assumir les càrregues que es derivin
dels sistemes generals i locals que li són adscrits, essent doncs, l’avinguda dels
Països Catalans, una càrrega que ha de suportar el desenvolupament del sector del
Pla parcial. En aquest sentit, s’escau proposar desestimar aquest punt de
l’al.legació.
En relació al punt b, s’escau informar que l’article 3 del Text refós de la Llei
d’Urbanisme en els seu apartat 3 diu que l’exercici de les competències
urbanístiques ha de garantir, d’acord amb l’ordenació territorial, l’objectiu del
desenvolupament urbanístic sostenible. El concepte de desenvolupament urbanístic
sostenible del text refós de la LUC el descriu en el mateix article, al seu apartat 2: [...
atès que el sòl és un recurs limitat, comporta també la configuració de models
d’ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, ...]. En aquest sentit, es creu
convenient garantir un creixement compacte de la ciutat que garanteixi una cohesió i
riquesa social dels nous ocupants, la creació de serveis bàsics lligats a comerç i
activitat, i per tant, garantir la creació d’un model lligat a l’existent a la ciutat. Tot i
aquests fets, la tipologia edificatòria d’habitatge unifamiliar, tant adossat com aïllat,
en cap cas queda prohibida, i serà en el desenvolupament del planejament derivat on
es concretarà la necessitat o no de preveure’n. En aquest sentit, s’escau proposar
estimar parcialment aquest punt de l’al.legació.

Al.legació 2
La segona al.legació, presentada per MARTA PERRAMON I FERRAN, RAMON
BACARDIT I BUSQUET, VICENTE JURADO I GARCIA, MARIA LORETO ROCHES I
SERRA i ANTONIO GARCIA GALVEZ, feia referència als aspectes següents:
a. En base a les argumentacions de l’avanç de planejament de la modificació
puntual del Sector Est, demanen un augment de l’edificabilitat fins al 0.85 com a
mínim emulant altres zones de Manresa.
b. Que referent al trasllat de les línies elèctriques d’alta tensió, és una modificació
d’una infraestructura de caràcter general amb incidència com a mínim a tot el
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municipi, i que en cap cas, s’hauria de repercutir cap cost a un sector que com el
pla parcial PP6 li afecta directament.
c. Que els propietaris en l’àmbit del PP6 (Sagrada Família), tenen la voluntat de
tirar endavant el desenvolupament urbanístic del sector (quan els termes estiguin
aclarits) d’acord amb l’art. 416 del Pla general que estableix el sistema d’actuació
en la modalitat de compensació per al desenvolupament de l’esmentat Pla
parcial.
En relació al punt a, s’escau informar que l’increment de l’edificabilitat o no dels
sectors de sòl urbanitzable delimitat i no delimitat vindran determinats per un anàlisi
previ de la conveniència d’aquest increment, així com en la necessitat de mantenir un
equilibri econòmic entre els diferents sectors. Tot i així, s’escau informar que el
coeficient d’edificabilitat actual és del 0.80, superior a la resta de sectors residencials
propers a l’àmbit i d’acord amb el document de modificació puntual del Pla general
dels Sectors Est en redacció per ésser aprovat inicialment, no es considera
convenient incrementar-lo a fi efecte de garantir un equilibri de beneficis i càrregues
entre els diferents sectors tal i com ja s’ha comentat amb anterioritat. En aquest
sentit, doncs, s’escau proposar desestimar aquest punt de l’al.legació.
En relació al punt b, s’escau informar que en el document de modificació puntual del
Pla general del Sectors Est en redacció per ésser aprovat inicialment es preveu
repercutir el cost del trasllat de línies elèctriques d’alta tensió en proporció a la
desafectació directe de sòl que el trasllat comportarà, i que en tot cas, no tindrà cap
repercussió econòmica directe al pla parcial de Sagrada Família (PP6) que
actualment no es veu afectat directament pel pas de les l’esmentades línies
elèctriques. En aquest sentit, doncs, s’escau estimar aquest punt de l’al.legació.
En relació al punt c, s’escau informar que el Pla general, aprovat definitivament el 23
de maig del 1997, preveia que durant el primer quadrieni es pogués desenvolupar,
per part dels privats, el Pla parcial Sagrada Família. Davant la necessitat que el Pla
defineixi els terrenys per a la implantació d’una futura escola de Primària, per la seva
proximitat al nucli urbà consolidat i la necessitat de reagrupar aquest i per l’existència
d’una estructura de la propietat fragmentada, el document en redacció de la present
modificació puntual del Pla general determinarà la necessitat que la redacció del pla
parcial Sagrada Família sigui d’iniciativa municipal programant-se el sistema
d’actuació de reparcel.lació per cooperació. En aquest sentit, doncs, s’escau
proposar desestimar aquest punt de l’al.legació

La Modificació Puntual del Pla general es sustenta en el desenvolupament consecutiu dels
sectors de la zona Est de Manresa, establint les bases perquè aquest creixement sigui
compacte i adequat a les necessitats i realitat actuals, tenint en compte el tipus de sòl
(sobretot urbanitzable delimitat i no delimitat, i puntualment sòl urbà i sòl no urbanitzable),
les preexistències, les connexions amb la ciutat, i els diferents estats i voluntats
d’expandiment en què es troba cada un dels sectors. Aquests treballs s’han formalitzat en un
nou document tècnic.
Els objectius de la present modificació són ajustar l’edificabilitat, d’acord amb els models de
ciutat compacte, ajustar la densitat a les tendències actuals d’habitatge i en equilibri amb
l’augment d’edificabilitat; i el trasllat de les línies elèctriques.
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De conformitat amb allò disposat a l’article 94.1 Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova El Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), es justifica la conveniència i
oportunitat de la modificació en base als següents punts:
-

-

-

Definir un model d’ordenació de ciutat compacte, no dispersa; procurant en tot cas
un model d’ordenació equilibrat i adequat a la capacitat portant del territori.
L’augment d’edificabilitat i densitat estan sotmesos a l’augment de sistemes
d’equipaments i espais lliures (art. 94.2 TRLU i 16 Decret 287/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament parcial de la Llei d’Urbanisme)
Crear una més gran oferta d’habitatge protegit. L’augment de l’edificabilitat es
destinarà majoritàriament a habitatges d’algun tipus de protecció pública.
Adequar la dimensió dels habitatges per trobar un equilibri entre l’edificabilitat i la
densitat definides en el planejament i que cobreixin les necessitats dels nous models
familiars.
La supressió de l’impacte que el pas de les línies d’alta tensió aèries suposaria pels
futurs sectors residencials. Es recullen els costos d’execució d’aquest trasllat, per
estudiar-ne la viabilitat econòmica i en quina mesura cada sector hi contribuirà.

El document conté la justificació de l’acompliment de cessions i estàndards, la Memòria
mediambiental, d’acord amb la Disposició Transitòria 6a TRLU, la Memòria social, de
conformitat amb l’article 59.1.h TRLU, i un apartat dedicat a mesures de sostenibilitat en
relació a la mobilitat.
L’article 94.1 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.
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 TRLU. L’aprovació inicial, i també la provisional,
correspon a l’Ajuntament.
En el present cas a més, s’han exposat al públic els treballs constitutius de l'Avanç de
Planejament de la dita modificació puntual, a l’empara del que disposa l’article 8.1 TRLU.
Durant aquest tràmit s’han presentat un total de dos escrits, que han estat informats pel Cap
de la Secció de Planejament i Informació, en el sentit reflectit més amunt.
Un cop aprovat inicialment el Pla s’ha 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. En aquest sentit,
s’haurà de sol·licitar els informes a la Direcció General de Carreteres, de conformitat amb
l’article 12 de la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de Carreteres i al Departament de Medi
Ambient i Habitatge, d’acord amb la Disposició Transitòria Sisena apartat 4rt del Text refós
de la Llei d’Urbanisme.
Per altra banda, atès que la modificació abasta a un àmbit important de la zona Est del
municipi, és preceptiu donar audiència als Ajuntaments dels municipis que circumden el
terme municipal de Manresa per la seva banda Est, en l’àmbit de la modificació.
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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.
Per tot l’exposat, la regidora delegada d’Urbanisme, un cop informat aquest dictamen per la
Comissió informativa i de control de Serveis del Territori, proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents:
ACORDS
1r ESTIMAR el punt b) de l’al·legació presentada per MARTA PERRAMON I FERRAN,
RAMON BACARDIT I BUSQUET, VICENTE JURADO I GARCIA, MARIA LORETO
ROCHES I SERRA i ANTONIO GARCIA GALVEZ, d’acord amb els fonaments i les
argumentacions exposades en l’informe del Cap de Secció de Planejament i Informació de 2
de maig de 2006, el qual s’ha transcrit en la part expositiva d’aquest dictamen.
2n. ESTIMAR PARCIALMENT el punt b) de l’al·legació presentada per MAURICI
PERRAMON I FONT d’acord amb els fonaments i les argumentacions exposades en
l’informe del Cap del Secció de Planejament i Informació de 2 de maig de 2006, el qual s’ha
transcrit en la part expositiva d’aquest dictamen.
3r. DESESTIMAR el punt a) de l’al·legació presentada per MAURICI PERRAMON I FONT i
els punts a) i c) de l’al·legació presentada per MARTA PERRAMON I FERRAN, RAMON
BACARDIT I BUSQUET, VICENTE JURADO I GARCIA, MARIA LORETO ROCHES I
SERRA i ANTONIO GARCIA GALVEZ d’acord amb els fonaments i les argumentacions
exposades en l’informe del Cap de Secció de Planejament i Informació de 2 de maig de
2006, el qual s’ha transcrit en la part expositiva d’aquest dictamen.
4rt. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL.
SECTORS EST, redactat pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb allò que
disposa l’article 83 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’Urbanisme
5è. EXPOSAR al públic la Modificació puntual aprovada inicialment, durant el termini d’UN
MES, a comptar des del dia hàbil següent al de la publicació del darrer dels anuncis
corresponents, en el Butlletí Oficial de la Província, i en la premsa periòdica, als efectes de
presentació d’al·legacions, perquè així ho disposa l’article 83.4 del Decret legislatiu 1/2005,
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i article 3 del Decret
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283/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14
de març, d’Urbanisme. Publicar-ho també en els mitjans de comunicació local i en el tauler
d’edictes de l’Ajuntament.
6è. SOL·LICITAR informe al Departament de Medi Ambient i Habitatge, i al Departament de
Política Territorial i Obres Públiques (Direcció General de Carreteres), tots ells de la
Generalitat de Catalunya, en relació als aspectes de la seva competència, de conformitat
amb allò que prescriu l’article 83.5 del Text refós de la Llei d’Urbanisme.
7è ATORGAR TERMINI D’AUDIÈNCIA d’UN MES als municipis veïns de SANT FRUITÓS
DE BAGES, i EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT, de conformitat amb l’article 83.7 del
Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme.”
La senyora Mas i Pintó diu que en el ple de desembre es va aprovar l'avanç de
planejament de la Modificació del Pla general, que abasta una superfície extensa de la
ciutat. Després de discussions amb tots els grups municipals per tal de definir l'ordenació
concreta d'aquest sector, o com a mínim, els paràmetres d'aquest sector, un sector que per
la seva extensió suposa l'àmbit més gran de creixement de la ciutat, es va arribar a una
sèrie d'acords sobre com s'havia de plantejar aquests paràmetres amb diferents objectius.
En primer lloc, per fer possible la definició d'un model de ciutat compacta i sostenible, amb
una ordenació equilibrada i, sobretot, plantejada des del punt de vista de l'estructura portant
del territori. En segon lloc, crear i diversificar l'oferta d'habitatge, potenciant un increment de
l'habitatge protegit. En tercer lloc, adequar la dimensió dels habitatges a les noves
característiques que actualment es corresponen amb les necessitats dels nous models
familiars. En quart lloc, valorar la possibilitat de la supressió de l'impacte de les vies d'alta
tensió que travessen aquest sector i que en aquests moments impossibiliten el seu
desenvolupament.
Malgrat que la modificació només estableix una modificació dels paràmetres que el Pla
general fixava per aquest Sector, incrementant la densitat i també en algun punt
l'edificabilitat i consegüentment augmentant el percentatge d'habitatge protegit, la
modificació se sustenta, bàsicament, amb una ordenació concreta de l'estructura general de
tot aquest sector, considerant l'estructura tant dels espais lliures, dels equipaments, i
sobretot del sistema viari.
A partir dels acords que es van prendre i de les tasques que encara queden per fer, com pot
ser l'anàlisi de la mobilitat en aquest sector i també el pla d'equipaments que ha d'estructurar
aquest sector, s'espera assegurar el creixement de la ciutat amb tota la correcció que fa
falta.
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La senyora Sensat i Borràs diu que es tracta d'una Modificació Puntual del Sector Est que
estableix un marc general. Estableix uns paràmetres. La part més important de la feina en
aquest sector començarà a partir del desenvolupament dels diferents plans parcials.
Des del GMICV-EA es considera que aquest acord-marc preveu la utilització d'uns
instruments molt valuosos per poder desenvolupar els diferents plans parcials. D'una banda,
s'ha de tenir en compte que l'Ajuntament ja ha pres la iniciativa de treballar en la línia de la
cooperació i, de l'altra, com a conseqüència del nou Estatut d'Autonomia es produirà un
canvi pel que fa a la governabilitat dels ajuntaments i les administracions locals.
Respecte al nou Estatut s'hi estableixen articles importants que haurien de poder aplicar-se
en el desenvolupament del Sector Est. Concretament, l'article 43 tracta del foment de la
participació i l'obligació dels poders públics de promoure la participació social en l'elaboració,
prestació i avaluació de les polítiques públiques i, per tant, es considera que una
transformació de tota una zona i un canvi en un entorn és una política pública. Així mateix,
l'article 84, tracta de les competències locals, i estableix que els governs locals tenen
competències en l'ordenació i gestió del territori, l'urbanisme, disciplina urbanística,
conservació, manteniment de béns, planificació, programació, ordenació, regulació, gestió,
etc., i per tant, es considera que es disposa d'unes noves eines que haurien de permetre la
transformació del Sector Est a través de la complicitat del teixit associatiu de tota aquella
zona i dels ciutadans i ciutadanes que directament se'n veuran afectats.
El desenvolupament del Sector Est a través dels instruments esmentats hauria de conduir a
la consecució d'uns objectius desitjats. En primer lloc, continuar disposant d'una ciutat
compacta, que hauria de permetre que la intervenció en el Sector Est enllacés amb la zona
ja edificada dels Trullols. Al respecte, cal dir que actualment la ciutat té el que es podria
anomenar dos "oasis", que no es corresponen amb la voluntat i els principis de concentració
i integració. En conseqüència, la intervenció en el Sectors Est faria possible integrar aquests
oasis.
En segon lloc, seguint el que disposa la llei d'Urbanisme, l'obligació d'augmentar el
percentatge d'edificació pública, d'habitatge protegit, s'hauria de portar a terme conjuntament
a la introducció d'habitatge plurifamiliar, i d'aquesta manera s'aconseguiria no concentrar
l'habitatge protegit en determinats punts concrets del Sectors Est, sinó que es distribuiria en
tota la zona.
En tercer lloc, també es té en compte els diferents equipaments que s'hagin de preveure i
es pretén garantir els espais lliures necessaris en una comunitat.

39

Per tant, tot i que en l'acord-marc es parla de la creació d'habitatge unifamiliar, pel GMICVEA el més estratègic serà la garantia de l'habitatge plurifamiliar, la garantia d'una alta
distribució de l'habitatge protegit, i també es considera que s'hauria de començar amb molta
força, a promoure d'una forma molt més activa, del que fins ara s'ha pogut portar a terme per
les eines i els recursos que es dóna als municipis, un foment molt més important de
l'habitatge de lloguer. Es considera que la perspectiva de l'habitatge com a valor de canvi i
no com a valor d'us és equivocada, ja que a la pràctica la majoria de ciutadans i ciutadanes
utilitzen l'habitatge per viure i no per especular. En la mesura que cada vegada hi ha més
mobilitat laboral, en la mesura que el col·lectiu jove té unes dificultats altíssimes d'accés a
l'habitatge, és considera que la gran quantitat d'habitatge protegit i públic hauria de ser de
lloguer per anar introduint, a la ciutat, noves respostes a les realitats d'avui.
El senyor Perramon i Carrió manifesta en primer lloc la satisfacció del GMERC perquè s'ha
arribat a un consens sobre el Sector Est, un sector que serà nou a la ciutat i que suposarà el
creixement més important de Manresa en els propers anys. Així mateix, expressa la seva
satisfacció perquè s'ha arribat al consens sobre la base d'una ciutat raonablement
compacta i que per la seva densitat permeti l'ús raonable del transport públic. Una ciutat
complexa que barregi usos residencials amb altres activitats de tipus comercial i de serveis i,
per tant, que tingui vida pròpia a part de l'estrictament residencial, i no es converteixi en una
ciutat-dormitori. Una ciutat que sigui diversa i que intenti barrejar en aquest nou sector
persones de diferent procedència social, de diferent procedència d'origen i, en
conseqüència, que tingui unes condicions i una construcció que permeti ser un lloc de
trobada de tota la diversitat de persones; una ciutat que sigui sostenible i que tingui qualitat.
Així mateix, el dret a l'habitatge és un dels elements que incorpora la modificació del Sector
Est, concretament amb una aportació que supera el 40% de mitjana d'habitatge protegit i
que facilita o fa més accessible a moltes persones i famílies que ara tenen dificultat, un
habitatge digne, així com l'emancipació dels joves, i es considera que serà una mesura
bàsica per recuperar una part d'unes plusvàlues d'uns terrenys que avui dia estan a uns
preus exorbitats i que això reverteixi a la societat. Així mateix, cal dir que aquesta classe
d'habitatge seran en part de venda i en part de lloguer. Es definirà en el Pla d'habitatge quin
percentatge dels habitatges protegits es dedica a cada tipologia i, alguns seran concertats i
d'altres protegits de règim general, però és procurarà que hi hagi un cert equilibri entre
lloguer i venda, tot i que, evidentment amb una proporció molt important, comparat amb el
que hi havia ara, d'habitatge protegit de lloguer.
El creixement es farà gradual i, per tant, es prioritzaran algunes actuacions, reequipant
barris com Sagrada Família, que necessita des de fa molt temps uns equipaments i uns
espais lliures més dignes, i connectant les diferents parts de la ciutat. Per tant, d'aquest
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conjunt de plans que configuren aquesta modificació es prioritzarà i es comandarà aquesta
acció des de l'Ajuntament.
Sobre els preceptes que ha comentat la senyora Sensat, cal dir que, afortunadament, a la
Llei d'urbanisme ja estan previstos i, per tant, la decisió de la planificació municipal i la
participació social ja es podia aplicar abans i s'aplicarà ara.
En definitiva, satisfacció de com surt la Modificació del Pla general per tal de definir el Sector
Est i s'espera que se sàpiga traduir els criteris esmentats amb bon encert en cadascun dels
plans parcials.
El senyor Javaloyes i Vilalta diu que es va començar a tractar el tema, que es porta a
aprovació, el mes de febrer de 2005, quan s'estava aprovant la Modificació Puntual del Pla
parcial de Can Serra, únicament i exclusiva, entre els 12 o 13 plans parcials que configuren
el Sector Est. En aquell moment, el GMPPC refusava el tema que es plantejava per 2
motius. En primer lloc, el GMPPC es preguntava quin tipus de ciutat es volia i, per tant, es
denunciava la mala planificació en la gestió del planejament i del territori que hi havia en
aquell moment; i en segon lloc, perquè hi havia una manca total d'informació pública i de la
corresponent transparència. Des del GMPPC s'insistia que era necessari portar a terme una
revisió del Pla General d'Ordenació Urbana, d'una manera correcta, coherent, cohesionada i
consensuada. El mes de febrer del 2005, el GMPPC va votar en contra, però la proposta va
tirar endavant. No obstant això, devia fer reflexionar a l'equip de govern i devia adonar-se
que no podia avançar per mitjà de modificacions de plans parcials, i que tenien que
presentar una proposta conjunta.
Els criteris que el GMPPC va presentar el mes de febrer de 2005 estaven assistits per la
raó. El desembre del 2005 es presenta el conjunt, però malauradament sense tenir en
compte un dels aspectes més fonamentals que hi ha hagut pel que fa a l'urbanisme a la
ciutat de Manresa durant els últims lustres. Es fa referència a la cohesió, a la coherència i la
manera correcta de portar una tema d'ordenació urbana, és a dir, per mitjà del consens, que
fa possible que totes les parts implicades en els processos econòmics i socials que una
modificació d'aquest abast representa puguin creure's el projecte i puguin tira'l endavant.
El mes de desembre del 2005 es va presentar una proposta sense buscar el consens. Van
argumentar que es tractava únicament i exclusiva d'una sèrie de paràmetres sense entrar a
valorar-los. El GMPPC va respondre que estava d'acord que canviessin de criteri , però que
es considerava necessari plantejar quin tipus de creixement es volia per la ciutat, i també
s'argumentava que hi havia una sèrie de mancances, com per exemple el tema
d'equipaments.
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Com a conseqüència dels fets exposats, amb bon criteri, l'equip de govern a rectificat en
certs aspectes i s'ha aconseguit un marc d'actuació general, a diferència del que es
plantejava en un primer moment, de modificar plans parcials aïllats sense saber quina
connectivitat hi hauria amb el conjunt de la ciutat, i fins i tot, quines serien les càrregues que
hauria de suportar cadascú.
S'ha aconseguit un marc d'actuació coherent que permetrà un creixement del Sector Est,
juntament amb la implicació del barri de la Sagrada Família i del barri de les Cots, i un
canvi en el transport urbà. El resultat serà una imatge diferent de la ciutat actual respecte la
ciutat prevista a 10 o 15 anys vista.
Dels acords que s'han consensuat cal destacar els següents aspectes. Amb independència
del traçat de les línies d'alta tensió, s'ha acordat que hi ha hagut una manca de previsió d'un
Pla d'equipaments que cal corregir, hi ha hagut l'acord de què hi ha un Pla de mobilitat que
no existia en el transcurs del procés, en el mes de desembre de 2005, que és necessari
portar a terme. Així mateix, s'està d'acord en el fet que no hi ha d'haver una concentració
d'habitatge protegit, sinó que hi ha d'haver una diversificació i una interrelació total i absoluta
amb el tipus d'habitatge que es situïn en el Sector Est de la ciutat, i que la tipologia ha de ser
tal que mai passi de planta baixa més vuit amb fronts oberts, i que hi ha d'haver un sector
comercial que ha de donar-hi vida.
Sobre l'habitatge protegit, el mes de desembre de 2005 va haver-hi un viu debat sobre
aquest tema. Es parlava d'uns 4.900 habitatges. Actualment, a partir de l'acord a què s'ha
arribat de manera consensuada, es preveu entre 5.000 i 5.500 habitatges. Si es té en
compte que tot el creixement ha d'ésser per habitatge de protecció oficial resulta que la
contribució dels grups de l'oposició ha fet augmentar entre un 15 i un 20% la construcció
d'habitatge protegit, que evidentment no és pejoratiu i que és de gran necessitat, i que no és
només per al jovent de la ciutat de Manresa, sinó que és per a moltes famílies que
necessiten un habitatge digne.
El senyor Vives i Portell agraeix sincerament la feina feta per tothom i sobretot el gest. En
política els gestos són importants, i el gest que va suposar el fet que, després de la polèmica
esmentada pel senyor Javaloyes, es poguessin asseure tots els grups municipals, i es
pogués crear una comissió per treballar i, si més no, aprendre coses noves, i poder dibuixar
allò que es considerava que podia ser un sector estratègic per la ciutat, en el seu
desenvolupament, ja no en el futur sinó en el present immediat, és un gest que s'ha d'agrair.
Per tant, s'agraeix l'actitud de tothom, tant dels companys que estan a l'oposició com als que
estan a l'equip de govern, i també lògicament dels tècnics que han fet una gran aportació en
el moment de desvetllar dubtes, interrogants, sospites i tot allò que es produeix quan es
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parla de desenvolupar un sector tant gran com aquest. Probablement avui, s'està parlant
d'una modificació puntual, la més gran que s'ha tingut en els últims anys a Manresa fora
d'una revisió de pla general. I, tot i que és cert que s'haurà d'estar atent a veure com es
desenvolupa cadascun dels plans parcials, avui la ciutat es dota d'un marc que és molt
potent, que és molt important i que acota clarament la ciutat que es vol, com a mínim en
aquest sector.
Pel GMCiU, més enllà d'entrar en detalls, sobre si hi ha diverses tipologies d'edificis, de si la
protecció oficial té un percentatge o en té un altre, de com s'organitza la vialitat, el que
realment és important després de totes les comissions, és que s'ha elaborat un document
que fa que el desenvolupament del Sector Est suposi un bon encaix a la ciutat.
Un dels temors del GMCiU al començament d'aquest procés era que potser es
desenvoluparia un sector, on pensant en les necessitats d'aquest sector, on pensant en la
realitat d'aquest sector singularment, potser després, quan es volgués encaixar a la ciutat es
trobés com una peça de trencaclosques que no acaba d'encaixar.
Després de tot el procés, el Sector Est és una peça que es pot encaixar bé en la ciutat ja
preexistent i, per tant, es pot acabar completant la ciutat, en algun aspecte definida com un
oasi, com és l'oasi dels Trullols. Així mateix, era molt important tenir en compte necessitats
que apuntava el senyor Perramon anteriorment. Necessitats com per exemple el barri de la
Sagrada Família o, pel GMCiU també era molt important, veure fins a quin punt podia arribar
a ser present també, encara que no de forma singular, però si en el marc general, un barri
com és Les Cots. Es va descobrir que a l'hora de pensar en la vialitat i en la connectivitat
d'aquesta nova zona al barri de Les Cots podia pensar-se alguna cosa que ajudés a
desenvolupar el que en el futur hauria de fer-se de manera singular per un barri que ja
existia a la ciutat de Manresa.
El senyor Vives segueix dient que avui, en l'aprovació d'aquest dictamen, li agradaria que es
seguís comptant amb el GMCiU, com ha estat així fins ara en aquesta qüestió, perquè és
una qüestió molt important per la ciutat i perquè tot just s'està en el punt de partida. Abans la
senyora Sensat feia referència a l'Estatut. L'Estatut és un punt de partida per continuar un
nou camí, per obrir un capítol nou. S'entén que en aquest cas s'està davant del mateix fet,
evidentment amb un rang normatiu diferent i regulant una realitat completament diferent,
però s'està en el començament d'alguna cosa. I en aquest camí, al GMCiU li agradaria que
fos tingut en compte a l'hora d'ajudar a fer força, perquè, per exemple, les converses per fer
el trasllat de les línies elèctriques van per bon camí, hi ha una permeabilitat a l'altre cantó de
la taula, però segur que hi haurà moments que probablement serà bo que tots els grups
municipals facin força en un mateix sentit, ja que no és fàcil. S'està parlant d'un projecte
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ambiciós, d'un projecte que val diners i, per tant, des d'aquest punt de vista al GMCiU li
agradaria que fos tingut en compte a l'hora de poder arribar al consens.
Sobre les qüestions concretes ja se n'ha parlat abastament. De si l'espai verd era un espai
que es podia aprofitar exactament, de si realment era important que no fos una ciutat
dormitori i, per tant, es disposes d'un 15% de reserva pel sector terciari, és a dir, el sector
comercial. Però pel GMCiU també era molt important la qüestió dels equipaments, no només
pensats singularment per les necessitats d'un sector, sinó pensant en la necessitat global de
la ciutat de Manresa. El GMCiU ha ratificat probablement en el decurs de les reunions de la
comissió, que a Manresa manquen equipaments i, probablement, també equipaments de
més qualitat i, en conseqüència, el desenvolupament del Sector Est, la planificació del
sector est plasmada en el document que s'ha elaborat era una oportunitat per poder
incloure tipologies d'equipaments que no només anessin en benefici d'un sector concret de
la ciutat, sinó que anessin més enllà i pensessin en necessitats que en aquests moments no
estan prou ben cobertes.
Per tant, pel GMCiU el pla d'equipaments és un pla important a l'hora de definir les diferents
tipologies, més enllà que algunes es puguin endevinar per la necessitat imperiosa del
moment en què es viu. En aquest sentit el senyor Perramon parlava de la Sagrada Família i
probablement tots els regidors pensaven en una escola. Però més enllà de la percepció
immediata de la realitat sobre la necessitat del present, sí que és molt important pensar més
en global i pensar en el que es necessita ara i en el que es necessitarà en el futur pensant
en allò que, d'alguna manera sembla, que la inèrcia dels temps faran ser a la ciutat de
Manresa. I darrera de tot això s'haurà d'encaixar altres coses que vindran. En aquests dies
es parlava del Pla director, del Pla territorial, es parlava de moltes d'aquestes figures que al
final també estaran connectades amb el que s'aprova avui.
El senyor Camprubí i Duocastella manifesta la satisfacció que ja s'ha expressat i també
agraeix els treballs dels diferents grups, ja que ha estat un treball de grup i, això significa
que hi ha aportacions individuals i renuncies també individuals i renúncies a vegades de la
pròpia visió i del propi grup polític. En el fons hi ha hagut una voluntat d'arribar a un acord de
consens de tots els grups polítics. Quan hi ha acord de consens, les posicions individuals
queden diluïdes, no tenen cap sentit, i queden superades pel propi acord del grup. S'entenia
que es tractava d'un projecte de ciutat i, per tant, no de la ciutat d'aquells grups municipals
que governen, sinó de la ciutat de tots els grups municipals.
Així mateix, l'acord reflecteix la bona salut política que hi pot haver en aquest Ajuntament.
Almenys a dia d'avui és possible l'acord i, si és possible avui, s'ha de procurar que sigui
possible en els propers temes de ciutat que involucrin a tots.
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El secretari diu que es passa a votar el dictamen amb la incorporació d'una esmena
formulada pel proponent del dictamen i que té el vistiplau de tots els grups municipals.
L'esmena queda incorporada en el document d'aprovació i consta d'una frase i d'un annex.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 25 membres presents i,
per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.
L'alcalde disposa la lectura i votació conjunta dels dictàmens 4.1.2 i 4.1.3, la qual cosa és
acceptada per assentiment dels presents.

4.1.2

APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
GENERAL. PLA MILLORA URBANA (PE-12) DOS DE MAIG.

DEL

PLA

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 7 de juny de
2006, que transcrit diu el següent:
“En data 19 de desembre de 2005 fou aprovat inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA
GENERAL. PLA MILLORA URBANA (PE-12) DOS DE MAIG, 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.
Aquest expedient fou exposat al públic durant el termini d’un mes, prèvia publicació de
l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 21, de 25 de gener de 2006, en el diari El
Periódico d’11 de gener de 2006, en el diari Regió 7 de 14 de gener de 2006 així com en el
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament. Durant el període d’exposició pública no s’ha
presentat cap al·legació.
El document que es sotmet a aprovació provisional és el mateix que en l’aprovació inicial.
L’article 94.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme disposa que “les modificacions d’una
figura de planejament urbanístic se subjecten a les mateixes disposicions que en regeixen la
formació”. Les propostes de modificació han de justificar la necessitat d’aquesta, així com la
conveniència i oportunitat, en relació amb els interessos públics i privats concurrents. Tal
com va quedar recollit en l’aprovació inicial, el document de modificació puntual conté els
arguments que justifiquen la conveniència i oportunitat de la modificació, centrat en el fet
que suposa una adequació del Pla general als principis reguladors de l’actuació urbanística
(article 3 del Decret legislatiu 1/2005, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme),
i a les necessitats actuals d’habitatge, d’acord amb el nou model d’unitat familiar.
Tractant-se d'una modificació puntual del planejament general vigent en el municipi, el
procediment aplicable és el contingut a l’article 83.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, i
l’aprovació provisional correspon a l’Ajuntament afectat.
En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, la competència per a l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans

45

i altres instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística correspon al Ple. També
ho disposa l’article 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local
Així mateix, d’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim local,
els acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació urbanística,
requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació.

Vist l’informe emès 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 PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL.
PLA MILLORA URBANA (PE-12) DOS DE MAIG, redactat pels serveis tècnics municipals,
de conformitat amb allò que disposa l’article 83.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme
(Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol).
2n. TRAMETRE A LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE BARCELONA, per
quadruplicat exemplar, la modificació del Pla General aprovada provisionalment en l’apartat
anterior, així com una còpia completa de l’expedient administratiu tramitat, als efectes de la
seva aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 78.a) en relació amb l’article
77 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol).”
4.1.3 APROVAR PROVISIONALMENT EL PLA DE MILLORA URBANA DOS DE MAIG.
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 7 de juny de
2006, que transcrit diu el següent:
“Per Resolució d’Alcaldia de data 31 de març de 2006 fou aprovat inicialment el PLA DE
MILLORA URBANA DOS DE MAIG, promogut per la societat mercantil PRO-BENESTANT
SL, a l’empara d’allò que disposen els articles 83 i 96 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.
L’expedient ha estat exposat al públic durant el termini d’un mes, prèvia publicació de
l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 107, de 5 de maig de 2006, en el diari El
Periódico de 18 d’abril de 2006 i en el diari Regió7, de 13 d’abril de 2006. Durant el període
d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació. Així mateix s’ha notificat al promotor de
forma individualitzada.
En la resolució d’aprovació inicial es condicionà la provisional a la incorporació d’un seguit
de prescripcions que han estat recollides i considerades en el nou document presentat pel
promotor.
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En data 2 de maig de 2006 s’ha presentat el nou document per part de PRO-BENESTANT,
SL, el qual ha estat informat per l’arquitecte de Planejament en sentit favorable a l’aprovació
provisional del Pla, si bé constata que serà en la redacció del corresponent Projecte
d’urbanització on s’establiran els criteris d’urbanització pel que fa al tractament de l’espai
públic en materials, vegetació i mobiliari urbà, d’acord amb els criteris funcionals bàsics
establerts en l’avantprojecte presentat, així com les consideracions que els serveis tècnics
municipals puguin aportar durant el procés de redacció de la documentació de l’esmentat
projecte d’urbanització.
L’article 87.5 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU - Decret legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol), prescriu l’obligatorietat d’atorgar l’aprovació provisional del Pla de millora urbana (en
tant que pla derivat), un cop finalitzat el termini d’exposició pública de l’expedient, i de
trametre’l a l’òrgan que n’hagi d’atorgar l’aprovació definitiva, que en aquest cas és la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona. El termini per a l’aprovació provisional és de dos
mesos des del finament del període d’informació pública.
En el document presentat per a la seva aprovació provisional, es recullen les prescripcions
establertes en la Resolució d’aprovació inicial, segons recull l’informe de l’arquitecte de
Planejament.
Tractant-se d’un pla d’iniciativa privada, de conformitat amb allò disposat a l’article 101 del
Text refós de la Llei d’Urbanisme, correspondrà a l’òrgan que n’ha d’atorgar l’aprovació
definitiva, supeditar-ne la seva publicació i executivitat a l’assegurament de l’obligació
d’urbanitzar mitjançant la constitució d’una garantia per import del 12% del valor de les obres
d’urbanització.
D’altra banda, s’està tramitant també la Modificació Puntual del Pla General sobre l’augment
de densitat en l’àmbit del Pla de Millora, per la qual cosa, l’aprovació definitiva del present
document quedarà supeditada a l’aprovació també definitiva de la Modificació puntual del
Pla general, de conformitat amb allò disposat a l’article 83.9 TRLU.
La competència per a l’aprovació provisional d’un instrument de planejament derivat
correspon al Ple de la Corporació, en virtut de l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local.
Vist l'informe emès per la Cap de Secció de Gestió i Patrimoni
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 PROVISIONALMENT EL PLA DE MILLORA URBANA DOS DE MAIG,
promogut per la societat mercantil PRO-BENESTANT SL, de conformitat amb els articles
87.5 i 96 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme.
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2n. TRAMETRE A LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE BARCELONA, per
quadruplicat exemplar, el Pla de millora urbana aprovat provisionalment en l’apartat anterior,
així com una còpia completa de l’expedient administratiu tramitat, als efectes de la seva
aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 87.5 del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, supeditada a l’aprovació definitiva del document de Modificació puntual del Pla
general que afecta a aquest àmbit, de conformitat amb allò disposat a l’article 83.9 TRLU
(expedient PGM 7/2005).”

La senyora Mas i Pintó diu que els dos dictàmens fan referència al tractament urbanístic
de l'illa que se situa sota la plaça 8 de març. Es tracta de la Modificació Puntual del Pla
General, relativa a la modificació del paràmetre de densitat per tal d'ajustar el sostre que el
Pla General fixa per aquest desenvolupament urbanístic, a les noves tendències quant a
habitatge i a les noves modalitats d'unitats familiars.
El Pla especial fa referència a l'ordenació concreta de l'àrea de pla especial, que té per
objectiu, per una banda, definir les edificacions de caràcter privat, i per l'altra, definir els
espais públics, els quals es concreten amb espais lliures i que vindran relacionats amb la
plaça 8 de març, o sigui establint una certa continuïtat, i també fixant una connexió entre el
carrer Francesc Moragues i l'espai d'equipament o bé de zona verda que hi ha previst
desenvolupar al darrera de l'equipament de la Florinda.
A partir de l'ordenació del Pla especial s'aconseguirà que el barri de Valldaura, que en
aquests moments té un índex elevat d'ocupació provisional a través d'instal·lacions de
caràcter fabril, moltes elles en desús, pugui millorar la qualitat que actualment té.
L'alcalde sotmet els dictamens 4.1.2 i 4.1.3 a votació i s'aprovem per 24 vots afirmatius ( 9
GMS, 4 GMERC, 2 GMICV-EA, 7 GMCiU I 2 GMPPC) i 1 abstenció de la senyora Imma Torra
per absència de la Sala en el moment de la votació de conformitat amb l'article 100 del ROF,
aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i , per tant, esdevenen acords plenaris amb
els continguts que han quedat reproduïts.

4.1.4 APROVAR LA MINUTA DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE MANRESA, RELATIU A L’OFICINA LOCAL
D’HABITATGE, EXERCICI 2006.
El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 7 de juny de
2006, que transcrit diu el següent:
“La Direcció General d’Habitatge ha fet a mans d’aquest Ajuntament, de l’esborrany del
Conveni de col·laboració amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge, relatiu a l’Oficina
Local d’Habitatge, exercici 2006.
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El conveni té per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració per a
l’assessorament i gestió de serveis en matèria d’habitatge respecte de diverses tasques
competència d’aquell Departament, per tal de facilitar l’accés a les mesures de política
d’habitatge als ciutadans, d’acord amb el principi de màxima proximitat de l’Administració
vers aquests; seguint un cert paral·lelisme amb el conveni d’encàrrec de gestió aprovat pel
Ple de l’Ajuntament de Manresa en sessió de 18 de juliol de 2005, la vigència del qual era
prevista fins a 31 de desembre de 2005.
D’acord amb el conveni per l’any 2006, l’Ajuntament de Manresa s’obliga a mantenir una
oficina amb personal tècnic i administratiu per dur a terme tasques d’informació,
assessorament, tramitació d’ajuts, tramitació de sol·licituds, i altres relatius a la política
d’habitatge, i a canvi, el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha d’abonar a
l’Ajuntament una quantitat per atendre els serveis mínims, que s’incrementa d’acord amb
uns barems que el conveni preveu.
La Constitució espanyola inclou entre els principis rectors de la política social i econòmica, el
dret a un habitatge digne i adequat.
L’article 2.1 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, amb les modificacions
introduïdes per la Llei 10/2004, de 24 de desembre, atribueix als òrgans administratius les
facultats pertinents i necessàries per a regular i promoure l’ús del sòl, de l’edificació i de
l’habitatge.
L’article 1 de la Llei d’Habitatge, defineix l’objecte i finalitat de la Llei, la de garantir a tot el
territori de Catalunya el compliment del dret constitucional a l'habitatge, i regula i fomenta les
condicions de dignitat, habitabilitat i adequació que han de qualificar els habitatges, les
mesures de protecció per a llurs adquirents o usuaris, les mesures de foment i el règim
disciplinari.
D’acord amb aquests principis i premisses, el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha
promulgat els Decrets 454/2004, 455/2004 i 244/2005, de desplegament del Pla al dret a
l’habitatge i del Pla de rehabilitació d’habitatges de Catalunya, en el que es recullen mesures
de reforç i foment de les diverses figures de l’habitatge assequible, la mobilització del parc
desocupat, l’increment de l’habitatge de lloguer, etc.; i en aquest sentit es preveu el suport a
l’establiment d’oficines locals d’habitatge, mitjançant la subscripció de convenis amb els
Ajuntaments o altres administracions locals, per a la constitució i/o manteniment d’aquestes
oficines.
El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, regula al Títol XIII les relacions interadministratives, i en l’article
144 es recull com a principi d’actuació de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals,
el de “cooperació, la col·laboració i l’assistència recíproques per al millor compliment de les
funcions que corresponen a les altres administracions. (...)”.
I també, la Llei de Bases de Règim Local (Llei 7/1985, de 2 d’abril), estableix que
l’Administració local i les altres Administracions ajustaran les seves relacions als deures
d’informació mútua i col·laboració, entre d’altres.
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Per tot l’exposat, el regidor delegat d’Habitatge, Rehabilitació i Activitats, proposa al Ple de
la Corporació l’adopció del següents

ACORDS

Primer.- APROVAR la minuta del CONVENI 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, tramès pel
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el
text que s’adjunta.
Segon.- FACULTAR a l’alcalde-president per a la signatura d’aquest conveni i d’aquells
altres documents que siguin necessaris per a la seva efectivitat.
Tercer.- COMUNICAR els anteriors acords a la Direcció General d’Habitatge del
Departament de Medi Ambient i Habitatge i a l’empresa Foment de la Rehabilitació Urbana
de Manresa, SA (FORUM, SA) per al seu coneixement i efectes.”
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

Barcelona,

REUNITS

D’una banda, el senyor Francesc Baltasar i Albesa, conseller del Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
I d’una altra, el senyor Josep Camprubí i Duocastella, alcalde president de l’Ajuntament de
Manresa.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal per obligar-se i atorgar
aquest conveni, i a aquest efecte,

EXPOSEN
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L’accés a l’habitatge i la garantia del dret constitucional a un habitatge digne representen en
els últims anys un dels grans problemes de la societat catalana, i la naturalesa territorial i
urbana, econòmica i social de l’habitatge depèn en bona mesura de les condicions
específiques del lloc on s’ubica.
En aquest sentit, i en relació amb l’exercici de les competències que els són pròpies, els
municipis i altres ens locals tenen un important paper a desenvolupar en la programació i
execució de les diverses polítiques públiques que es puguin impulsar des del seu terme
municipal.
La Generalitat de Catalunya ha promulgat els Decrets 454/2004 i 455/2004, de 14 de
desembre, de desplegament, respectivament, del Pla per al dret a l’habitatge i del Pla de
rehabilitació d’habitatges de Catalunya, que posen en marxa un ampli ventall d’actuacions
de gran abast territorial.
La disposició addicional quarta del Decret 455/2004, de 14 de desembre, de regulació del
Pla de rehabilitació d'habitatges de Catalunya, estableix que la Direcció General d'Habitatge
podrà subscriure convenis de col·laboració amb els ajuntaments o altres administracions
locals i altres departaments de la Generalitat de Catalunya, en relació amb les oficines
d'informació i gestió de sol·licituds d'ajuts a la rehabilitació amb la finalitat de determinar les
funcions i compromisos pel que fa a les actuacions que impulsin des dels respectius àmbits
d'actuació.
Posteriorment, l'entrada en vigor del Decret 244/2005, de 8 de novembre, ha significat
l'actualització del Pla pel dret a l'habitatge 2004-2007, al mateix temps que s'ha
desenvolupat el Reial decret estatal 801/2005, d'1 de juliol, per afavorir l'accés dels
ciutadans a l'habitatge.
L'article 70 del Decret 244/2005, de 8 de novembre, en el seu apartat 1r, estableix que la
Direcció General d'Habitatge podrà subscriure convenis amb els ajuntaments o altres
administracions locals, i també amb institucions o entitats que tinguin presència en àmbits
territorials que requereixin més proximitat als ciutadans mitjançant la constitució i/o
manteniment d'oficines locals d'habitatge d'àmbit municipal o comarcal.
Per tal de facilitar l’accés a les noves mesures de política d’habitatge al major nombre de
ciutadans de Catalunya, aquests decrets, al igual que les anteriors disposicions en la
matèria, també preveuen la celebració de convenis de col·laboració amb les diferents
administracions locals que ja tenen establerta una oficina d’habitatge o que tenen la intenció
d’implantar-ne una de nova creació.
Diferents consells comarcals i ajuntaments de Catalunya han manifestat el seu interès en la
formalització d’aquests convenis, que poden influir positivament en l’activitat i en la gestió
d’aquest tipus d’oficina, la qual cosa repercuteix en benefici del total de la població.
L'Ajuntament de Manresa disposa d'una oficina i de personal tècnic administratiu suficient
per realitzar les funcions que se li encomanen, amb la finalitat de prestar els serveis objecte
d'aquest conveni, de conformitat amb l'establert en l'article 70, apartat 3, del Decret
244/2005 abans esmentat.
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Per a tot el que no quedi estipulat en les clàusules que es pacten a continuació, aquest
conveni es regirà pel Decret 455/2004, de 14 de desembre, de regulació del Pla de
Rehabilitació d'habitatges de Catalunya, el Decret 244/2005, de 8 de novembre,
d'actualització del Pla per al dret a l'habitatge 2004-2007 i per l'article 6 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
En conseqüència, ambdues parts formalitzen aquest conveni de col·laboració, d’acord amb
els següents

PACTES

Primer. Objecte
El present conveni té per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre
les parts per a l’assessorament i gestió de serveis en matèria d’habitatge respecte de
diverses tasques competència del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Segon. Obligacions de l’Ajuntament de Manresa
L’Ajuntament de Manresa, a través de la seva oficina d’habitatge, es compromet a:
1. Mantenir un local/oficina amb un personal tècnic i administratiu suficient que tingui la
formació necessària per realitzar les funcions que se li encomanen, durant el termini de
vigència del conveni.
2. Col·laborar amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge donant informació i
assessorament als ciutadans en les matèries següents, relacionades amb l'habitatge:
• línies d'ajuts per a l’accés a l’habitatge protegit, per a la rehabilitació d’habitatges,
per al pagament dels lloguers, i sobre condicions d’habitabilitat dels habitatges.
• tramitació de sol·licituds d’ajuts a la rehabilitació del parc d’habitatges construïts,
sol·licituds de tests dels edificis (TEDI), sol·licituds d’Informes Interns d’Idoneïtat en
ajuts a la rehabilitació d’habitatges (III) i sol·licituds d’ajuts per accedir al parc
d’habitatges protegits, públics i privats.
• tramitació i inspecció de les cèdules d’habitabilitat, d’acord amb el que estableix el
Decret 259/2003, de 21 d’octubre, sobre requisits mínims d’habitabilitat.
3. Presentar a la Direcció General d’Habitatge una memòria anual de les actuacions de
l’Oficina local d’Habitatge i una justificació final sobre la totalitat de les tasques
realitzades.
4. Acordar amb la Direcció General d’Habitatge un protocol d’actuació de l’oficina on es
determinin els horaris d’atenció al públic que cobreixin la demanda de la població i el
detall de les activitats a realitzar per part del personal adscrit a l’oficina.
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5. Col·laborar amb els serveis de la Direcció General d’Habitatge de l’àmbit territorial on
s’ubica l’oficina, en les tasques de seguiment de les sol·licituds i en les actuacions
tècniques de comprovació necessàries per a la resolució dels expedients.
6. Comunicar a la Direcció General d’Habitatge les incidències, queixes o suggeriments
dels ciutadans que s’adrecin a l’oficina, per tal de millorar la qualitat del servei.
7. Participar en les sessions i jornades organitzades per la Direcció General d’Habitatge
amb motiu de la formació del seu personal i per a la coordinació de les tasques de
col·laboració a efectuar per l’oficina.
8. Fer constar clarament que les tasques realitzades per l’Oficina local d’Habitatge es fan
en col·laboració amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge.
9. L’Ajuntament de Manresa resta obligat a facilitar tota la informació que des de la Direcció
General d’Habitatge se li requereixi en relació a les activitats que són objecte del present
conveni.

Tercer. Obligacions del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
El Departament de Medi Ambient i Habitatge, mitjançant la Direcció General d’Habitatge
s’obliga a:
1. Facilitar a l’oficina d’habitatge de l’Ajuntament de Manresa informació actualitzada sobre
les polítiques d’accés a l’habitatge i de rehabilitació d’habitatges, i sobre les normatives
que estan relacionades amb la col·laboració que s’hi estableix.
2. Facilitar l'accés als programes informàtics que es creïn per dur a terme la col·laboració
objecte d’aquest conveni.
3. Fer el seguiment dels serveis que realitzi el personal adscrit a l'oficina i promoure
programes d'aprenentatge i actualització
sobre els continguts de les tasques
assignades, pel que fa a les línies de col·laboració convingudes.
4. Compensar les despeses de gestió de les diverses línies d’actuació objecte d'aquest
conveni, segons els paràmetres i barems que s'estableixen en el pacte següent.

Quart. Finançament
El Departament de Medi Ambient i Habitatge, a través de la Direcció General d’Habitatge,
tramitarà el pagament de la despesa originada pels serveis que presti l’oficina d’habitatge
del municipi , d’acord amb els càlculs que s’estableixen a continuació, amb recursos
pressupostaris a càrrec de la partida MA07/D/227000500/1210.
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a) Pagament fix per serveis mínims de l'Oficina
El Departament de Medi Ambient i Habitatge farà un pagament d’import de 20.000,- € per
exercici, per cobrir les despeses dels serveis mínims d’atenció ciutadana i
d’assessorament sobre política d’habitatge establerts en el pacte segon, (veure taula
adjunta), d’acord amb l’estructura de personal acreditada en el pacte segon apartat 1, i
d’acord amb el nombre d’habitants als què l’oficina local d’habitatge donarà servei.
(Annex I)

b) Pagament en funció del nombre d’expedients tramitats
El Departament de Medi Ambient i Habitatge farà un pagament anual addicional a
l'anterior que tindrà en compte el nombre d’expedients tramitats en relació amb les
següents tasques, els quals seran valorats d’acord amb els barems següents:

Imports per expedient
tramitat
Tramitació de cèdules
i
inspecció de condicions
d’habitabilitat
Tramitació d'ajuts per a
l'accés a habitatges protegits
Gestió de sol·licituds d’ajuts
per a la rehabilitació
Gestió de sol·licituds de
Tests d’Edificis (TEDI)
Gestió
de
sol·licituds
d’Informes
Interns
d’Idoneïtat

Oficina municipal
36 €
30 €
60 €
30 €
36 €

c ) Aportació màxima
L’aportació màxima destinada al pagament de les quantitats esmentades en els dos
apartats anteriors, no podrà excedir, d’un import màxim anual de 60.000 €. (veure taula
adjunta de màxims segons zones de població. Annex II).
Per a l’any 2006, d'acord amb l'estimació dels serveis que l'Ajuntament preveu que es
podran realitzar durant aquest exercici s'estableix una aportació màxima de 30.000,- €.

Cinquè. Tramitació dels pagaments
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1.

La tramitació del pagament de les quantitats esmentades en el pacte anterior es
realitzarà de la següent manera:

a) Primer pagament
Aquest pagament es farà per l'import de 20.000,- €, un cop signat aquest conveni per a l’any
2006; i, en el primer trimestre de cada exercici, si es produeix la pròrroga prevista en el
pacte Vuitè.
b) Segon pagament:
El segon pagament es farà un cop acreditada l'activitat de l'oficina, corresponent a cada
exercici, mitjançant la presentació a la Direcció General d’Habitatge d’una certificació
justificativa de les activitats realitzades on es farà constar el nombre de tasques
d'assessorament i d’informació desenvolupades, com també les dels altres serveis
pactats en el conveni i, un cop contrastada la certificació per part dels serveis
competents de la Direcció General d’Habitatge amb les dades que disposi aquesta
Direcció General.
La certificació acreditativa de les tasques desenvolupades es presentarà a la Direcció General
d'Habitatge abans del 15 de novembre de cada any.

Sisè. Resolució per incompliment
L’incompliment per una de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni,
facultarà l’altra part per exigir-ne el seu compliment efectiu i, en el cas que no es produeixi,
la seva resolució.

Setè. Resolució de controvèrsies
En cas de controvèrsia, ambdues parts se sotmetran a la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Vuitè. Vigència
El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2006, i podrà ser prorrogat, per
mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries, que
ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del termini inicial.

I, en prova de conformitat, les parts signen el present conveni per triplicat, en el lloc i la data
expressats en l’encapçalament.
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El conseller de Medi Ambient i Habitatge
l’Ajuntament

L’alcalde
de Manresa

president

Francesc Baltasar i Albesa

Josep Camprubí i Duocastella

de

ANNEXOS
Annex I
Taula d'aportacions inicials a percebre per les Oficines Locals d’Habitatge, establertes
en funció de la població corresponent als territoris dels ajuntaments dels quals
depengui l'oficina (*):
Pagament fix
(pacte quart, a)
Amb menys de 10.000 habitants
Entre 10.000 i 20.000 habitants
Entre 20.000 i 50.000 habitants
Entre 50.000 i 100.000 habitants
Amb més de 100.000 habitants

Oficina Municipal
10.000 €
12.000 €
15.000 €
20.000 €
25.000 €

Annex II
Taula d’aportacions màximes destinades a les Oficines Locals d’Habitatge, establertes
en funció de la població corresponent als territoris dels ajuntaments dels quals
depengui l'oficina:
Aportació màxima
(pacte quart, b)
Amb menys de 10.000 habitants
Entre 10.000 i 20.000 habitants
Entre 20.000 i 50.000 habitants
Entre 50.000 i 100.000 habitants
Amb més de 100.000 habitants

25.000 €
30.000 €
45.000 €
60.000 €
80.000 €

La dimensió mínima de població a atendre per les Oficines dependents dels
ajuntaments ha de ser de 5.000 habitants.
Per a oficines de nova implantació, s'estableixen els següents imports pel que fa a les
aportacions màximes corresponents al primer any, (2006)
Amb menys de 10.000 habitants
Entre 10.000 i 20.000 habitants
Entre 20.000 i 50.000 habitants
Entre 50.000 i 100.000 habitants
Amb més de 100.000 habitants

20.000 €
20.000 €
22.000 €
25.000 €
30.000 €

56

El senyor Perramon i Carrió diu que el conveni que es porta a aprovació és similar al
que es va aprovar l'any passat. Bàsicament hi ha una aportació fixa que fa la
Generalitat per desenvolupar l'Oficina d'habitatge i, després, en funció de diferents
conceptes, ja sigui les cèdules d'habitabilitat, ja sigui expedients de rehabilitació, hi ha
uns imports que es fixen en funció del número d'expedients tramitats i, per tant, la
remuneració està en funció de l'activitat que porta l'oficina.
En conjunt, es tracta de la col·laboració entre l'Ajuntament, l'empresa municipal
FORUM i la Generalitat per tal de fomentar el dret a l'habitatge i la rehabilitació dels
edificis de la ciutat.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 23 vots afirmatius ( 8 GMS, 4
GMERC, 2 GMICV-EA, 7 GMCiU I 2 GMPPC) i 2 abstencions dels senyors Martínez i
Caballo per absència de la Sala en el moment de la votació de conformitat amb l'article
100 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i , per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

4.1.5

RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DICTADA PER L’ALCALDE PRESIDENT EL
DIA 31 DE MAIG DE 2006, REFERENT A L’APROVACIÓ DEL QUART
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ TÈCNICA DE L’OBRA PROJECTE DE
CONDICIONAMENT DE LA XARXA PRINCIPAL DE SANEJAMENT DE
MANRESA, TORRENT DE SANT IGNASI.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 1 de
juny de 2006, que transcrit diu el següent:
“Vista la resolució dictada per aquesta alcaldia presidència, en data 31 de maig de
2006, que transcrita diu el següent:

“Josep Camprubí Duocastella, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, a
la vista de l’expedient administratiu de modificació tècnica i contractual de l’obra
Projecte de condicionament de la xarxa principal de sanejament de Manresa,
torrent de Sant Ignasi, tram comprès entre el carrer Arquitecte Gaudí i el pk
1+253 i tram comprès entre els pk 1+253 i 1+812, dicto la resolució següent
que es fonamenta en els antecedents i consideracions que a continuació
s’exposen:
Antecedents
1. Per resolució de l'alcalde president del dia 3 de novembre de 2004, es va
adjudicar el contracte de l’obra Projecte de condicionament de la xarxa principal
de sanejament de Manresa, torrent de Sant Ignasi, tram comprès entre el carrer
Arquitecte Gaudí i el pk 1+253 i tram comprès entre els pk 1+253 i 1+812, a
l’entitat mercantil Comsa, S.A.

57

2. En el transcurs de l’execució d’aquesta obra, la direcció facultativa ha
considerat convenient introduir modificacions en el Projecte tècnic que comprèn
el tram situat entre el pk 1+253 i pk 1+812, document que va ser aprovat
definitivament de manera automàtica, amb efectes des del dia 27 de juliol de
2005.
La proposta de modificació queda reflectida en el document tècnic subscrit per
la direcció d’obra i el contractista en data 18 de maig de 2006, que s’incorpora
a l’expedient i comporta la disminució, l’ampliació i la introducció de noves
partides.
3. El Cap de la Secció de Contractació, Compres i Gestió Patrimonial ha emès
un informe jurídic de data 31 de maig de 2006.
Consideracions jurídiques
1. Règim jurídic aplicable a la modificació del contracte. El règim jurídic
aplicable al present supòsit ve constituït per les normes següents:
- Article 146 i concordants del Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques (TRLCAP en endavant), aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2000, de 16 de juny.
- Article 275 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
(TRLMRLC), aprovat per decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
- Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local.
La nota comuna d’aquests articles és l’obligatorietat per al contractista de les
modificacions en el contracte que produeixin augments, reducció i supressió
d’unitats d’obra i/o la introducció de noves partides, sempre que no se superin
uns determinats límits, hi hagi fixació de preus contradictoris amb el contractista
en cas d’introducció de noves partides i la modificació redundi en benefici de
l’interès municipal.
La proposta de modificat emesa per la direcció de l’obra comporta l’ampliació,
la disminució i la introducció de noves partides en el projecte adjudicat.
L’informe tècnic del director de l’obra també reflecteix que l’execució del
contingut del modificat és correcta, a fi de garantir la bona execució de l’obra i
la consecució de l’objecte contractual.
La disminució, l’ampliació i la introducció de noves partides és de + 502.698,92
€, en relació amb el pressupost de licitació, i per tant es dóna el supòsit de
resolució del contracte que preveu l’article 149 lletra e) del TRLCAP (quantia de
la modificació superior al 20 per cent del preu del contracte).
No concorre, tanmateix, el supòsit d’alteració substancial del projecte inicial, ja
que l’ampliació d’unitats d’obra afecta a menys del 30 per 100 de l’import del
pressupost del contracte, de conformitat amb l’article 150.1 del TRLCAP.
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2. Tramitació de la modificació. Abans no es resolgui la modificació tècnica i
contractual de l’obra, cal l’informe preceptiu del secretari i l’interventor de la
Corporació, de conformitat amb l’article 275 del TRLMRLC.
3. Òrgan competent. L’òrgan competent per aprovar la modificació tècnica i
contractual de l’obra és el Ple de la Corporació. No obstant això, com que
concorren les circumstàncies previstes a l’article 21.1, lletra k), de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, l’òrgan municipal
que aprovarà aquestes modificacions serà l’alcalde president, sens perjudici de
la donació de compte al ple de la Corporació en la primera sessió que tingui
lloc, per a la seva ratificació.
Per tot això, com alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, resolc el
següent:
PRIMER. Aprovar el quart expedient de modificació tècnica de l’obra Projecte
de condicionament de la xarxa principal de sanejament de Manresa, torrent de
Sant Ignasi, tram comprès entre el carrer Arquitecte Gaudí i el pk 1+253 i tram
comprès entre els pk 1+253 i 1+812, d’acord la proposta de modificació que
figura en el document tècnic subscrit per la direcció d’obra i el contractista en
data 18 de maig de 2006, que s’adjunta a la present resolució.
SEGON. Modificar amb subjecció a l’article 146 del Text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques, el contracte de l’obra Projecte de
condicionament de la xarxa principal de sanejament de Manresa, torrent de
Sant Ignasi, tram comprès entre el carrer Arquitecte Gaudí i el pk 1+253 i tram
comprès entre els pk 1+253 i 1+812, adjudicat a l’entitat mercantil Comsa, S.A.
(NIF A08031098), amb domicili al carrer Viriato, 47, 08014 de Barcelona), per
resolució de l'alcalde president de 3 de novembre de 2004, disminuint en
257.49 € i ampliant en 502.956,41 € les prestacions contractades d’acord amb
els preus unitaris contradictoris conformats per l’adjudicatària i amb el quart
expedient de modificació tècnica que s’aprova pel punt primer d’aquesta
resolució.
TERCER. Donar compte del contingut d’aquesta resolució al ple de la
corporació en la primera sessió que tingui lloc, d’acord amb allò que preveu
l’article 21.1, lletra k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, a l’efecte del seu coneixement i ratificació.”
Per tot això, com a regidora delegada d’Urbanisme de l’Ajuntament de Manresa,
proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
DONAR-SE PER ASSABENTAT aquest Ple de la resolució dictada per l’alcalde
president, en data 31 de maig de 2006, que ha estat transcrita en la part expositiva del
present dictamen, i RATIFICAR-LA. “
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen
directament a votació i s'aprova per 24 vots afirmatius ( 9 GMS, 4 GMERC, 2 GMICV-EA,
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7 GMCiU I 2 GMPPC) i 1 abstenció del senyor Martínez per absència de la Sala en el
moment de la votació de conformitat amb l'article 100 del ROF, aprovat per RD
2568/1986, de 28 de novembre, i , per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que
ha quedat reproduït.

4.1.6

RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DICTADA PER L’ALCALDE PRESIDENT EL
DIA 24 DE MAIG DE 2006, REFERENT A L’APROVACIÓ DEL PRIMER
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ TÈCNICA DE L’OBRA PROJECTE D’OBRA
ORDINÀRIA D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL DELS
DOLORS.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora delegada d'Urbanisme, de 31 de
maig de 2006, que transcrit diu el següent:
“Vista la resolució dictada per aquesta alcaldia presidència, en data 24 de maig de
2006, que transcrita diu el següent:

“Josep Camprubí Duocastella, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, a
la vista de l’expedient administratiu de modificació tècnica i contractual de l’obra
Projecte d’obra ordinària d’urbanització del polígon industrial dels Dolors, dicto la
resolució següent que es fonamenta en els antecedents i consideracions que a
continuació s’exposen:
Antecedents
1. Per resolució de l'alcalde president del dia 4 de juliol de 2005, es va
adjudicar el contracte de l’obra Projecte d’obra ordinària d’urbanització del
polígon industrial dels Dolors, a la unió temporal d’empreses Exca-J. Mas, S.L.,
Excavacions Vila Vila, S.A. i Electromecànica Soler, S.L. UTE Ley 18/1982 de
26 de mayo.
2. La direcció facultativa, amb la conformitat del contractista, ha expedit en data
18 d’abril de 2006, una proposta de modificació tècnica i contractual de l’obra
indicada. Dita variació comporta l’ampliació i la introducció de noves partides.
3. El cap de la Secció de Contractació, Compres i Gestió Patrimonial ha emès
un informe jurídic de data 23 de maig de 2006.
Consideracions jurídiques
1. Règim jurídic aplicable a la modificació del contracte. El règim jurídic
aplicable al present supòsit ve constituït per les normes següents:
- Article 146 i co ncordants del Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques (TRLCAP en endavant), aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2000, de 16 de juny.
- Article 275 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
(TRLMRLC), aprovat per decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

60

- Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local.
La nota comuna d’aquests articles és l’obligatorietat per al contractista de les
modificacions en el contracte que produeixin augments, reducció i supressió
d’unitats d’obra i/o la introducció de noves partides, sempre que no se superin
uns determinats límits, hi hagi fixació de preus contradictoris amb el contractista
en cas d’introducció de noves partides i la modificació redundi en benefici de
l’interès municipal.
La proposta de modificat emesa per la direcció de l’obra comporta l’ampliació i
la introducció de noves partides en el projecte adjudicat.
L’informe tècnic del director de l’obra també reflecteix que l’execució del
contingut del modificat és correcta, a fi de garantir la bona execució de l’obra i
la consecució de l’objecte contractual.
L’ampliació i la introducció de noves partides és de + 681.696,17 €, en relació
amb el pressupost de licitació, i per tant no es dóna el supòsit de resolució del
contracte que preveu l’article 149 lletra e) del TRLCAP (quantia de la
modificació superior al 20 per cent del preu del contracte).
Tampoc concorre el supòsit d’alteració substancial del projecte inicial, ja que no
hi ha substitució d’unitats d’obra que afectin a més del 30 per 100 de l’import
del pressupost del contracte, de conformitat amb l’article 150.1 del TRLCAP.
2. Tramitació de la modificació. Abans no es resolgui la modificació tècnica i
contractual de l’obra, cal l’informe preceptiu del secretari i l’interventor de la
Corporació, de conformitat amb l’article 275 del TRLMRLC.
No resulta necessari l’informe de la Comissió Jurídica Assessora de la
Generalitat de Catalunya, ja que el valor econòmic de la modificació no és
superior a un 20 per cent del preu original del contracte.
3. Òrgan competent. L’òrgan competent per aprovar la modificació tècnica i
contractual de l’obra és el Ple de la Corporació. No obstant això, com que
concorren les circumstàncies previstes a l’article 21.1, lletra k), de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, l’òrgan municipal
que aprovarà aquestes modificacions serà l’alcalde president, sens perjudici de
la donació de compte al ple de la Corporació en la primera sessió que tingui
lloc, per a la seva ratificació.
Per tot això, com alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, resolc el
següent:
PRIMER. Aprovar el primer expedient de modificació tècnica de l’obra Projecte
d’obra ordinària d’urbanització del polígon industrial dels Dolors, d’acord la
proposta de modificació que figura en el document tècnic subscrit per la
direcció d’obra i el contractista en data 18 d’abril de 2006, que s’adjunta a la
present resolució.
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SEGON. Modificar amb subjecció a l’article 146 del Text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques, el contracte de l’obra Projecte
d’obra ordinària d’urbanització del polígon industrial dels Dolors, adjudicat a la
unió temporal d’empreses Exca-J. Mas, S.L., Excavacions Vila Vila, S.A. i
Electromecànica Soler, S.L. UTE Ley 18/1982 de 26 de mayo (NIF BG63921993, c. Sant Joan d’en Coll, 42, 08243 de Manresa), per resolució de
l'alcalde president de 4 de juliol de 2005, ampliant en 681.696,17 € les
prestacions contractades d’acord amb els preus unitaris contradictoris
conformats per l’adjudicatària i amb el primer expedient de modificació tècnica
que s’aprova pel punt primer d’aquesta resolució.
TERCER. Donar compte del contingut d’aquesta resolució al ple de la
corporació en la primera sessió que tingui lloc, d’acord amb allò que preveu
l’article 21.1, lletra k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, a l’efecte del seu coneixement i ratificació.
Per tot això, com a regidora delegada d’Urbanisme de l’Ajuntament de Manresa,
proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
DONAR-SE PER ASSABENTAT aquest Ple de la resolució dictada per l’alcalde
president, en data 24 de maig de 2006, que ha estat transcrita en la part expositiva del
present dictamen, i RATIFICAR-LA. “
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictamen
directament a votació i s'aprova per 23 vots afirmatius ( 9 GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EA,
7 GMCiU I 2 GMPPC) i 2 abstencions dels senyors Martínez i Perramon per absència de
la Sala en el moment de la votació de conformitat amb l'article 100 del ROF, aprovat per
RD 2568/1986, de 28 de novembre, 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

5.1.1

APROVAR INICIALMENT LES BASES REGULADORES DEL CONCURS
D’IDEES PER A LA REALITZACIÓ D’UNA PINTURA MURAL A MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen del tinent d'alcalde regidor delegat de cultura,
de 22 de maig de 2006, que transcrit diu el següent:
"Enguany s’ha de celebrar el Concurs d’idees per a la realització d’una pintura
mural a Manresa, d’acord amb les bases que es porten a aprovació.
L’atorgament d’aquests premis per part de les administracions públiques reuneix les
característiques que l’article 2 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, atorga als fons
públics constitutius de subvencions.
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Per aquest motiu, per al seu atorgament i en tot allò que s’ajusti a aquesta modalitat de
foment de l’administració pública, s’ajustaran a les previsions de l’esmentada llei,
requerint de l’aprovació de les corresponents bases reguladores previstes a l’article 17.
Atès que l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que les bases
seran aprovades pel Ple de la Corporació.
Vist l’informe emès pel cap de la secció Juridicoadministrativa dels Serveis a les
Persones en data 22 de maig de 2006.
Per tot això, el tinent d’alcalde delegat de Cultura, proposa al Ple de la Corporació
adopti els següents:
ACORDS
“Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores del Concurs d’idees per a la
realització d’una pintura mural a Manresa, amb el següent text:
“Concurs d’idees per a la realització d’una pintura mural a Manresa
L’objecte d’aquesta convocatòria és obrir un concurs de projectes per pintar una paret
mitgera situada a la plaça de Fius i Palà de Manresa, un dels espais més cèntrics i
concorreguts de la ciutat. Aquesta paret, abans mitgera entre dues cases, ara ha
quedat visible com a resultat dels enderrocs i les obres dutes a terme en aquell indret.
Per tal de poder-ne millorar l’aspecte actual i per aconseguir una major implicació amb
el seu entorn i la mateixa ciutat, proposem pintar-hi un mural de grans dimensions.
1- Participants:
El concurs està obert a tothom.
Les propostes es poden presentar a títol individual o col·lectiu.
La persona/es guanyadora/es duran a terme el mural. En el cas que no fos possible,
l’Ajuntament de Manresa en resoldrà l’execució i l’encarregarà a un equip professional
sota la seva mateixa supervisió i la de l’autor o dels autors del projecte premiat.
Cada concursant podrà presentar un treball i haurà de ser inèdit.
2- Temàtica:
Lliure, però els projectes hauran de tenir en compte les següents indicacions:
- que sigui en la tècnica del trompe l’oeil, amb perspectives, ombres, etc. per
aconseguir un efecte d’engany visual i de versemblança
- integrat en l’entorn immediat i a la ciutat
-

que incorpori algun element o detall referent a la pau

El projecte s’haurà d’adaptar a les irregularitats que té la paret on es realitzarà l’obra
(plaça Fius i Palà de Manresa) tot integrant-les en el disseny (excepte les dues portes
que actualment hi ha a nivell de terra que es tapiaran).
3- Presentació:
Caldrà presentar el projecte en forma de muntatge fotogràfic de la paret i el seu entorn,
en un DIN A2. La fotografia estarà disponible al web www.ajmanresa.cat

63

A la part posterior hi constarà el lema o títol del projecte.
Al lliurar el projecte es presentarà un sobre tancat on hi constarà el títol o lema de
l’obra (a la part exterior) i una fotocòpia del DNI, telèfon, adreça de contacte i correu
electrònic (a l’interior).
Es pot complementar amb altra documentació que es cregui oportuna.
4- Premi:
2.000,00 euros de premi, corresponents a la creació artística a la supervisió de
l’execució.
Tanmateix, en el cas que l’execució de l’obra es realitzi pels guanyadors o
guanyadores del premi, l’Ajuntament de Manresa podrà finançar-ne la realització
assumint despeses per un valor de fins a 3.000,00 euros segons disponibilitats
pressupostàries i aprovació de la corresponent despesa. L’execució haurà d’incloure el
creador de l’obra o un responsable de l’execució i una persona d’ajuda.
L’import del material per a l’execució no està inclòs en la dotació del premi.
L’Ajuntament de Manresa proporcionarà una persona més a l’equip mitjançant un
conveni de pràctiques amb un alumne de l’Escola d’Art de Manresa.
L’Ajuntament de Manresa coordinarà amb l’autor o responsable de l’execució la
necessitat d’ampliació de l’equip de treball.
El jurat pot declarar desert el premi sols per causes justificades i a partir dels criteris de
valoració.
5- Lloc i termini de lliurament:
Els projectes es lliuraran al Centre Cultural el Casino (Pg. Pere III, 27, planta baixa,
08241 Manresa), de dimarts a diumenge de 18 a 21 h.
Si s’envien per correu cal fer-ho per correu certificat amb avís de recepció.
El termini de lliurament finalitza el dia 9 de juliol de 2006.
6- Jurat:
Estarà compost per 3 representants de l’Ajuntament de Manresa, 1 representant del
Cercle Artístic, 1 representant del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya- Delegació
Bages Berguedà, 1 representant de l’Escola d’Art de Manresa, 1 representant de
l’Associació de Veïns del Barri Antic, 1 especialista i 1 crític d’art.
El jurat podrà aportar determinades consideracions a l’obra guanyadora, especialment
pel que fa a motius tècnics, per tal de millorar-ne l’execució i el resultat final, i sempre
que no alterin substancialment la proposta guanyadora.
La decisió del jurat serà inapel·lable i tindrà en compte l’acompliment dels criteris del
punt 2, els criteris estètics i de creació i el grau de complexitat de dur a terme
l’execució.
S’avisaran per escrit la persona o les persones guanyadores i la resta de participants
del veredicte del jurat mitjançant l’adreça que consti en la butlleta d’inscripció.
7- Recollida dels projectes no premiats:
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Els treballs no premiats s’hauran de recollir al Centre Cultural el Casino, de l’1 al 17 de
setembre de 2006, de dimarts a diumenge de 18 a 21 h. Els projectes no recollits dins
aquest termini quedaran a disposició de l’Ajuntament de Manresa.
8- Condicions generals:
L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret de resoldre qualsevol aspecte no previst
en aquestes bases.
L’autor o els autors de la proposta guanyadora mantindran la propietat intel·lectual del
seu treball, mentre que en mantindrà la propietat d’explotació l’Ajuntament de
Manresa, que posseirà tots els drets legals de reproducció i difusió, entenent que
l’autor o els autors hi renuncien i no en podran fer ús sense l’autorització de
l’Ajuntament de Manresa.
Sense el consentiment exprés de cada concursant, de conformitat amb la Llei de la
propietat intel·lectual, no es podran utilitzar aspectes concrets dels seus projectes o
idees per refondre’ls en una proposta nova.
L’obra final realitzada tindrà la consideració d’efímera i quedarà subjecta a les futures
transformacions de la plaça de Fius i Palà i del seu entorn.
L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret de fer una exposició dels projectes
presentats a concurs.
La participació en el concurs suposa l’acceptació total d’aquestes bases.” .
Segon.- Convocar el Concurs d’idees per a la realització d’una pintura mural a
Manresa, d’acord amb les bases contingudes a la part resolutiva primera i les
següents prescripcions:
Crèdit pressupostari: 2.000,00 €, amb càrrec a la partida 451.4.226 del pressupost
municipal del 2006.
Termini: El termini de lliurament finalitza el dia 9 de juliol de 2006.
Resolució i notificació: La resolució es notificarà als interessats per qualsevol dels
mitjans previstos a l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Contra la
resolució, que posarà fi a la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter
potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes, o recurs contenciós administratiu
o qualsevol altre recurs que consideri convenient.
Publicitat: L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret de fer publicitat o difusió dels
resultats.
Tercer.- Sotmetre les esmentades bases a informació pública per un termini de 20
dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el
tauler d’anuncis de la corporació, així com una referència d’aquest anunci al Diari
oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquest anunci acomplirà, tanmateix, el tràmit de
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions.”
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El senyor Fontdevila i Subirana diu que el dictamen es passa pel ple per la condició
de subvencionar el concurs. És un dictamen que s'impulsa des de les àrees de Serveis
a les Persones i de Territori en tant en quant allò que es planteja és una pintura mural
a la plaça Maurici Fius i Palà, al costat de Sant Domènec, de la paret mitgera, on ja hi
ha una part baixa que conté un moral des de l'any 2003 i, ara, precisament amb la
perspectiva que el barri antic avança amb aquestes parets mitgeres a vegades a la
vista, es preveu la possibilitat d'assajar pintures d'una certa envergadura que
responguessin a aquesta tècnica, que en francès s'anomena de "trompe l'oeil", i que
en català se n'hauria de dir "enganyar la mirada, enganyar la vista" i, per tant, simular
situacions, aspectes, pintures, aprofitant els relleus de la paret.
Aquest seria el primer experiment que es faria a la ciutat, a diferència d'altres ciutats
que ja tenen més tradició. S'ha disposat una dotació de 2.000 euros.
La idea sorgeix de l'Àrea de Territori i té la col·laboració del Col·legi Oficial
d'Arquitectes de Catalunya, de l'Escola d'Arts i Oficis, de l'Associació de Veïns, i del
Cercle artístic de la ciutat de Manresa.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 24 vots afirmatius ( 9 GMS, 4
GMERC, 2 GMICV-EA, 7 GMCiU I 2 GMPPC) i 1 abstenció del senyor Martínez i per
absència de la Sala en el moment de la votació de conformitat amb l'article 100 del
ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i , per tant, esdevé acord plenari
amb el contingut que ha quedat reproduït.

5.1.2

DONAR SUPORT AL CORRELLENGUA 2006 ORGANITZAT PER LA
COORDINADORA D’ASSOCIACIONS PER LA LLENGUA CATALANA
(CAL).

El secretari dóna compte del dictamen del tinent d'alcalde regidor delegat de cultura,
de 8 de juny de 2006, que transcrit diu el següent:
“L’any 2006 és l’any clau en els processos de reforma estatutària, uns estatuts que
comportaran petits avenços, com el deure de conèixer el català al Principat, però que
també suposaran un atac a la unitat de la llengua, amb la imposició del concepte
d’idioma valencià.
Vista la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i comunitàries.
Degut a la necessitat d’assolir la plena normalitat del català arreu del territori,
convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat, i en l’element
d’integració de les persones nouvingudes.
Vista la consolidació que després de deu anys està assolint la iniciativa cívica del
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i
societat civil en general.
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La voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots
els municipis i comarques de parla catalana.
Vist el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest
municipi.
Vist l’informe emès pel cap de la Secció jurídico administrativa de l’Àrea de Serveis a
les Persones en data 8 de juny de 2006.
Per tot això, el Tinent d’Alcalde, Regidor delegat de Cultura proposa l’adopció dels
següents:
ACORDS
Primer.- Donar suport al Correllengua 2006 com a instrument reivindicatiu de la
societat a favor de la plena normalització de l’ús social de la llengua arreu dels
territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.
Segon.- Donar suport a la necessitat d’un nou marc legislatiu per a la nostra llengua,
que es concreti amb una nova llei de Política lingüística.
Tercer.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària pel bon desenvolupament
de les activitats programades.
Quart.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis
d’aquesta corporació.
Cinquè.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions
per la Llengua catalana (CAL), al carrer Santa Perpètua, 15, baixos 08012 de
Barcelona, i als organitzadors del pas del Correllengua pel municipi.”

El senyor Fontdevila i Subirana diu que el dictamen parla d'una activitat que es
produeix als Països Catalans cada mes de setembre. Es tracta del recorregut de la
llengua, un itinerari entre municipis. Es demana el suport de la xarxa municipal que
estructura el país.
El dictamen presenta l'acord de donar suport al Correllengua. L'Ajuntament hi dóna
suport tècnic perquè pugui passar per la ciutat i, normalment, també es fa càrrec
d'alguna de les despeses que comporta. Al darrera de cada Correllengua hi ha un fet
reivindicatiu. Se celebra els petits avenços que enguany preveu ja l'aprovació de
l'Estatut. Així mateix, el dictamen posa de relleu que la unitat de la llengua no és
tractada arreu als Països Catalans, com pot ser el país Valencià, on encara apareix el
concepte d'idioma valencià, segregat del català, o la discussió que es produeix
aquests dies a les Illes Balears al voltant del concepte de llengua catalana al costat de
la llengua castellana. Aspectes que encara són de debat viu, però al mateix temps que
tenen una arrel treballada conjuntament com pot ser quan en el tercer paràgraf
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s'esmenta la voluntat que el català sigui element d'integració de les persones
nouvingudes.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 22 vots afirmatius ( 9 GMS, 4
GMERC, 2 GMICV-EA, 7 GMCiU), 2 abstencions (GMPPC), i 1 abstenció del senyor
Martínez per absència de la Sala en el moment de la votació de conformitat amb l'article
100 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i , per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

5.1.3

DESIGNAR AMB EL NOM DE PASSATGE DEL TOSSAL DEL CORO UN
TRAM DE LA VIA PÚBLICA DE LA CIUTAT DE MANRESA.

El secretari dóna compte del dictamen del tinent d'alcalde regidor delegat de cultura,
de 9 de juny de 2006, que transcrit diu el següent:
“Donada l’existència d’un tram de via pública mancat de denominació i en compliment
de l’obligació d’aquest ajuntament de procedir a atorgar nom al conjunt de carrers de la
ciutat.
Que malgrat no tenir denominació formal, aquest tram de via pública ha estat
tradicionalment conegut amb el nom de Passatge del Tossal del Coro, topònim arrelat
al barri i que es considera adequat de mantenir.
Article 26 de l'Ordenança Municipal sobre la Convivència Ciutadana, on s’estableix
que cada una de les vies públiques s'identificarà amb un nom diferent.
Article 27 de l'esmentada ordenança que preveu que la denominació de les vies
públiques podrà ser d'ofici o a instància de part, corresponent, en ambdós casos, al
Ple Municipal l'adopció de l'acord definitiu.
Article 28, on es regula la retolació de les vies públiques com a servei públic, tenint
com a única forma oficial la catalana d’acord amb la llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística.
Vist l'informe emès pel tècnic d’assessorament jurídic dels Serveis a la Persones en
data 9 de juny de 2006.
Vist l’Informe emès pel Cap de Secció de Planejament i Informació en data 8 de maig
de 2006.
Per tot això, el Tinent d'Alcalde, Regidor Delegat de Cultura proposa al Ple de la
Corporació l'adopció dels següents:

ACORDS
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“PRIMER.- Designar amb el nom de Passatge del Tossal del Coro el tram de via
pública situat entre el carrer del Tossal del Coro i el sòl qualificat com a Places i
Jardins (clau D.3), segons es grafia en el plànol adjunt.
SEGON.- Ordenar la col·locació de les plaques i retolacions que corresponguin als
carrers esmentats, per part dels serveis tècnics municipals corresponents”.

El senyor Fontdevila i Subirana diu que quan alguns veïns del Tossal del Coro com
a conseqüència d'unes obres han de posar nom al passatge, que ja tradicionalment li
deien passatge del Tossal del Coro, s'ha de respectar la toponímia popular i acabar de
normalitzar-la oficialment.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 22 vots afirmatius ( 7 GMS, 4
GMERC, 2 GMICV-EA, 7 GMCiU I 2 GMPPC) i 3 abstencions dels senyors Irujo,
Martínez i Jordà per absència de la Sala en el moment de la votació de conformitat amb
l'article 100 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i , per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

5.1.4

MODIFICAR PARCIALMENT L’ACORD ADOPTAT PEL PLE EN SESSIÓ
DEL DIA 22 DE FEBRER DE 2005, SOBRE DENOMINACIÓ DELS
CARRERS DE L’ALCALDE MARTÍNEZ, DE L’ALCALDE MARCET, DE
L’ALCALDE PRUNÉS I DE L’ALCALDE SELVES.

El secretari dóna compte del dictamen del tinent d'alcalde regidor delegat de cultura,
de 9 de juny de 2006, que transcrit diu el següent:
“El Ple de la Corporació, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 22 de febrer de
2005, va aprovar atorgar denominació a diferents trams de carrer de la nostra ciutat.
Es considera la necessitat de procedir a modificar parcialment els esmentats acords en
el sentit que es recull seguidament.
Article 26 de l'Ordenança Municipal sobre la Convivència Ciutadana, on s’estableix
que cada una de les vies públiques s'identificarà amb un nom diferent.
Article 27 de l'esmentada ordenança que preveu que la denominació de les vies
públiques podrà ser d'ofici o a instància de part, corresponent, en ambdós casos, al
Ple Municipal l'adopció de l'acord definitiu.
Article 28, on es regula la retolació de les vies públiques com a servei públic, tenint
com a única forma oficial la catalana d’acord amb la llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística.
Vist l’informe emès pel Cap de la Secció Jurídico administrativa de l’Àrea dels Serveis
a les persones en data 9 de juny de 2006.
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Per tot això, el Tinent d'Alcalde, Regidor Delegat de Cultura proposa al Ple de la
Corporació l'adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Modificar parcialment el contingut dels acords presos en sessió ordinària
del Ple de la Corporació del dia 22 de febrer de 2005, en el sentit que els carrers que
hi apareixen amb la denominació de carrer de l’alcalde Martínez, carrer de l’alcalde
Marcet, carrer de l’alcalde Prunés i carrer de l’alcalde Selves, passin a denominar-se:
-

Carrer de l’alcalde Emilià Martínez
Carrer de l’alcalde Francesc Marcet
Carrer de l’alcalde Lluís Prunés
Carrer de l’alcalde Joan Selves

SEGON.- Ordenar la col·locació de les plaques i rotulacions que corresponguin als
carrers esmentats, per part dels serveis tècnics municipals corresponents”.
El senyor Fontdevila i Subirana diu que el dictamen té per objecte modificar
parcialment un acord molt recent. Així mateix, pretén apuntar que caldria anar més a
l'arrel i modificar el Reglament d'Honors i Distincions de la ciutat de Manresa perquè
els actuals noms d'alcaldes que s'acabava de posar o, en el futur, que es canviï el to
tant familiar que es fa servir i s'adopti l'hàbit de posar nom i cognom, i d'aquesta
manera s'eviti que hi hagi confusions.
Per això es proposa que els 4 cognoms que es van aprovar el mes de febrer, ara
incorporin també el nom.

L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 22 vots afirmatius ( 7 GMS, 4
GMERC, 2 GMICV-EA, 7 GMCiU I 2 GMPPC) i 3 abstencions dels senyors Irujo,
Martínez i Jordà per absència de la Sala en el moment de la votació de conformitat amb
l'article 100 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i , per tant,
esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

5.2

REGIDORIA DELEGADA D'UNIVERSITAT

L'alcalde sotmet a votació la ratificació de la inclusió dels assumptes 5.2.1 i 5.2.2,
ambdós inclosos, a l'ordre del dia i s'aprova per unanimitat dels 22 membres presents.

5.2.1

PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEVA INCLUSIÓ A L’ORDRE DEL DIA (ART.
82.3 DEL ROF): RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE
DIFOPRINT, SL, PER IMPORT DE 374,10 EUROS, PER CARTELLS DE
PROMOCIÓ DEL CONGRÉS DE MATEMÀTIQUES 2006.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora d'Universitats, de 8 de juny de
2006, que transcrit diu el següent:
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“Vist que s’ha tramitat una factura que ascendeix a la quantitat de 374,10 €, per a la
compra de 200 cartells de promoció del Congrés de Matemàtiques 2006.
Que és voluntat d’aquest Ajuntament procedir al seu pagament amb càrrec als
pressupostos de l’any 2006.
Article 185 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb l’article 60 del Real
Decret 500/1990, de 20 d’abril, en ordre al reconeixement de crèdit.
Article 23.1.e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Article 15 de les Bases d’Execució del Pressupost 2006 en virtut del qual quan el
reconeixement de les obligacions sigui conseqüència necessària de la realització
efectiva d’una despesa, sense que hi hagués autorització o compromís, la seva
aprovació correspondrà al Ple de la Corporació.
Per tot això, la regidora d’Universitats proposa a la Comissió Informativa de l’Àrea dels
Serveis a les Persones que informi favorablement els següent acord per a la seva
ulterior consideració pel Ple municipal:
Acord
Primer – Reconèixer, a l’emparament de la normativa abans esmentada, un crèdit
extrajudicial a favor de l’entitat que a continuació es relaciona pels deutes acreditats i
informats pel responsable del Servei.
PROVEÏDOR
DIFOPRINT SL
NIF B60109634

CONCEPTE
IMPORT
200 cartells de promoció del Congrés de 374,10”
Matemàtiques 2006

L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 23 vots afirmatius ( 8 GMS, 4
GMERC, 2 GMICV-EA, 7 GMCiU I 2 GMPPC) i 2 abstencions dels senyors Martínez i
Jordà per absència de la Sala en el moment de la votació de conformitat amb l'article
100 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i , per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

5.2.2

PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEVA INCLUSIÓ A L’ORDRE DEL DIA (ART.
82.3 DEL ROF): RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE
PORQUET PRAT, SL, PER IMPORT DE 620,60 EUROS, PER RÈTOLS DE
L’ESTAND DEL CAMPUS UNIVERSITARI A L’EXPOBAGES.

El secretari dóna compte del dictamen de la regidora d'Universitats, de 13 de juny de
2006, que transcrit diu el següent:
“Vist que s’ha tramitat una factura que ascendeix a la quantitat de 620,60 €, per a la
compra de rètols de l’estand del Campus Universitari de Manresa a l’EXPOBAGES.
Que és voluntat d’aquest Ajuntament procedir al seu pagament amb càrrec als
pressupostos de l’any 2006.
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Article 185 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb l’article 60 del Real
Decret 500/1990, de 20 d’abril, en ordre al reconeixement de crèdit.
Article 23.1.e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Article 15 de les Bases d’Execució del Pressupost 2006 en virtut del qual quan el
reconeixement de les obligacions sigui conseqüència necessària de la realització
efectiva d’una despesa, sense que hi hagués autorització o compromís, la seva
aprovació correspondrà al Ple de la Corporació.
Per tot això, la regidora d’Universitats proposa a la Comissió Informativa de l’Àrea dels
Serveis a les Persones que informi favorablement els següent acord per a la seva
ulterior consideració pel Ple municipal:
Acord
Primer – Reconèixer, a l’emparament de la normativa abans esmentada, un crèdit
extrajudicial a favor de l’entitat que a continuació es relaciona pels deutes acreditats i
informats pel responsable del Servei.
PROVEÏDOR
PORQUET PRAT SL

CONCEPTE
IMPORT
Rètols
de
l’estand
del
Campus 620,60
Universitari de Manresa a l’EXPOBAGES”

L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 23 vots afirmatius ( 8 GMS, 4
GMERC, 2 GMICV-EA, 7 GMCiU I 2 GMPPC) i 2 abstencions dels senyors Martínez i
Jordà per absència de la Sala en el moment de la votació de conformitat amb l'article
100 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i , per tant, esdevé
acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

6.

ÀREA D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

L'alcalde disposa la lectura i la votació conjunta dels dictàmens compresos en els
punts 6.1.1 a 6.1.4 de l'ordre del dia, ambdós inclosos, la qual cosa és acceptada per
assentiment dels presents.
6.1

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

6.1.1 ESTIMAR TRES SOL·LICITUDS DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL 95
% DE LA QUOTA
DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL.LACIONS I OBRES, PRESENTADES PER ADIGSA.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor d'Hisenda, Promoció Econòmica i
Innovació i Tecnologia, de 9 de juny de 2006, que transcrit diu el següent:
"Els contribuents que s’especifiquen en relació a l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres han presentat les sol·licituds que es relacionen més endavant.
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És voluntat de l’Ajuntament afavorir la reforma, reparació, rehabilitació d’immobles
situats mateixes en els polígons o edificis de promoció i gestió públiques.
L’apartat 1, lletra c) de l’article 4-bis de l’ordenança reguladora de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 %
en la quota de l’impost les construccions, instal·lacions o obres de reforma, reparació i
rehabilitació de façanes realitzades per les Administracions Públiques o per
organismes o empreses dependents de les mateixes en els polígons o edificis de
promoció i gestió públiques.
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 1, lletra c) esmentat.
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al
gaudi de la bonificació.
Vist l’informe de la Cap de secció 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: ADIGSA - ADMINISTRACIO PROMOCIO I GESTIO SA
Expedient:
GTR.ICB/2006000035
(GTR.ICI
/
2006010199
LLI.OBM/2006000035)
Descripció obres: Reparació de cantells de balcó, 5a. fase, bloc 9 al Grup dels
Capellans
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra c) de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: ADIGSA - ADMINISTRACIO PROMOCIO I GESTIO SA
Expedient:
GTR.ICB/2006000036
(GTR.ICI
/
2006010200
LLI.OBM/2006000036)
Descripció obres: Arranjament de l'aïllament de façanes i col.locació escopidors
de finestres, 8a. fase als blocs 25-26-27 i 28-30-31 al grup El Xup
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra c) de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: ADIGSA - ADMINISTRACIO PROMOCIO I GESTIO SA
Expedient:
GTR.ICB/2006000037
(GTR.ICI
/
2006010201
LLI.OBM/2006000037)
Descripció obres: Reparació de les façanes dels blocs tipus q3-5 i q1-5,
6a.,blocs 16, 17 i 18 al grup La Balconada Codi 6B238
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra c) de
l’article 4-bis de l’ordenança fiscal."
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6.1.2 ESTIMAR DIVERSES SOL.LICITUDS DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ
DEL 95 % DE LA QUOTA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL.LACIONS I OBRES.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor d'Hisenda, Promoció Econòmica i
Innovació i Tecnologia, de 9 de juny de 2006, que transcrit diu el següent:
"Els contribuents que s’especifiquen en relació a l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres han presentat les sol·licituds que es relacionen a la part
dispositiva d’aquest dictamen.
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la reforma, reparació, rehabilitació d’immobles
situats al casc antic de la ciutat.
L’apartat 1, lletra b) disposa que gaudiran d’una bonificació del 95 % en la quota de
l’impost les obres de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles o de millora i
rehabilitació de façanes del barri antic, delimitat al plànol que constitueix l’annex núm.
1 de l’ordenança reguladora de l’ impost.
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 1, lletra b) esmentat.
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al
gaudi de la bonificació.
Vist l’informe de la Cap de Secció per la Cap de Gestió Tributària.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda, 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: CASES I PISOS MERITAL, S. L. representat per PUIG TOLL
JORGE
Expedient:
GTR.ICB/2006000033
(GTR.ICI
/
2006010387
LLI.OMA/2006000046)
Descripció obres: Redistribució interior planta baixa, canvi ús planta tercera i
substitució de coberta i adequar façanes al C/. Sant Bartumeu, 46
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b),
lletra b) de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: RUFINO BALLESTEROS ORTIZ
Expedient:
GTR.ICB/2006000055
(GTR.ICI
/
2006010292
LLI.COM/2006000277)
Descripció obres: Arranjar cel-ras, renovar baixant, reparar forjats, enrajolar
blacons i reposar canals al carrer Sant Salvador 9, 1r, 1a
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b),
lletra b) de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: JOAN COMELLAS SALGUERO

74

Expedient:
GTR.ICB/2006000057
(GTR.ICI
/
2006010293
LLI.COM/2006000273)
Descripció obres: Retirar mobiliari i falsos sostres a la Plaça Pedregar, 1
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b),
lletra b) de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: CASES I PISOS MERITAL, S. L. representat per PUIG TOLL
JORGE
Expedient:
GTR.ICB/2006000064
(GTR.ICI
/
2006010355
LLI.COM/2006000317)
Descripció obres: Condicionament interior de cuina i bany al C/. Sant Bartumeu,
46-2n.
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b),
lletra b) de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: MARC ALBERTI PRADERA
Expedient:
GTR.ICB/2006000065
(GTR.ICI
/
2006010373
LLI.COM/2006000334)
Descripció obres: Canvi de paviment de terrassa i habitació al la Baixada de la
Seu, 6-3r.
Benefici fiscal concedit. 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1, lletra b),
lletra b) de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal."
6.1.3 ESTIMAR DUES SOL.LICITUDS DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ DEL 50
% DE LA QUOTA
DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL.LACIONS I OBRES.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor d'Hisenda, Promoció Econòmica i
Innovació i Tecnologia, de 9 de juny de 2006, que transcrit diu el següent:
"Els contribuents que s’especifiquen en relació a l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres han presentat les sol·licituds que es relacionen a la part
dispositiva d'aquest dictamen.
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la
immobles de la ciutat.

millora o rehabilitació de les façanes dels

L’apartat 2 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost disposa que
gaudiran d’una bonificació del 50 % en la quota de l’impost les obres de millora o
rehabilitació de façanes en qualsevol altre indret del terme municipal, no comprés en la
lletra b) de l’apartat 1.
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 2 esmentat.
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança fiscal per al
gaudi de la bonificació.
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda, Promoció Econòmica i
Innovació i Tecnologia proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord
següent:
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“Declarar les obres que es relacionen d’especial interès municipal o utilitat pública i
estimar la sol·licitud i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres que s’especifiquen :
Sol·licitant: PERE SIVILLA GRANE
Expedient:
GTR.ICB/2006000056
(GTR.ICI
/
2006010276
LLI.COM/2006000266)
Descripció obres: Restarurar façana lateral al C/. Balmes, 9
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: JORDI MAS PINTO
Expedient:
GTR.ICB/2006000062
(GTR.ICI
/
2006010342
LLI.COM/2006000306)
Descripció obres: Pintar façana al C/. Alcalde Armengou, 56
Benefici fiscal concedit: 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4bis de l’ordenança fiscal."
6.1.4

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

El secretari dóna compte del dictamen del regidor d'Hisenda, Promoció Econòmica i
Innovació i Tecnologia, de 9 de juny de 2006, que transcrit diu el següent:
"Els contribuents que s’especifiquen en relació a l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres han presentat les sol·licituds que es relacionen a la part
dispositiva d'aquest dictamen.
És voluntat de l’Ajuntament afavorir la
immobles de la ciutat.

millora o rehabilitació de les façanes dels

L’apartat 2 de l’article 4-bis de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost disposa que
gaudiran d’una bonificació del 50 % en la quota de l’impost les obres de millora o
rehabilitació de façanes en qualsevol altre indret del terme municipal, no comprés en la
lletra b) de l’apartat 1.
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat desfavorablement les
sol·licituds, per no reunir els requisits establerts a l’apartat 4 esmentat, segons es
detalla a la part expositiva.
Per tant, no es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 4-bis de l’ordenança
fiscal per al gaudi de la bonificació.
Vist l’informe emès per la Cap de Secció de Gestió Tributària.
El President de la Comissió Informativa i de Control d’Hisenda, Promoció Econòmica i
Innovació i Tecnologia proposa al ple de la Corporació Municipal l’adopció de l’acord
següent:
Desestimar les sol·licituds que s’especifiquen:
Sol·licitant: MONTSERRAT OLIVERAS MUNCUNILL
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Expedient:
GTR.ICB/2006000030
(GTR.ICI
/
2006010145
LLI.COM/2006000167)
Descripció obres: Posar plaques pluvials al C/. Oms i de Prat, 42-baixos
Motiu desestimació: La llicència sol·licitada fa el tractament d’una paret mitgera
al descobert, la qual no és una façana.
Benefici fiscal desestimat: 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de l’article
4-bis de l’ordenança fiscal.
Sol·licitant: ANA MARIA GALLARDO ZAMORA
Expedient:
GTR.ICB/2006000068
(GTR.ICI
/
2006010418
LLI.COM/2006000372)
Descripció obres: Col·locació envà pluvial al C/. Oms i de Prat, 76-3r.
Motiu desestimació: Les obres no actuen sobre una façana, sinó sobre una
mitgera provisionalment al descobert.
Benefici fiscal desestimat: 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de l’article 4bis de l’ordenança fiscal."
Com que no es produeix debat en aquests assumptes, l'alcalde sotmet directament a
votació els dictàmens compresos en els punts 6.1.1 a 6.1.4 , ambdós inclosos en
l'ordre del dia, i s'aproven per 23 vots afirmatius (9 GMS, 3 GMERC, 2 GMICV-EA, 7
GMCiU i 2 GMPPC) i 2 abstencions del senyor Martínez i la senyora Selga per
absència de la Sala en el moment de la votació, de conformitat amb l'article 100 del
ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i , per tant, esdevenen acords
plenaris amb els continguts que han quedat reproduïts.

6.1.5

APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 32, REGULADORA DE LA TAXA PER ENSENYAMENTS AL
CONSERVATORI DE MÚSICA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor d'Hisenda, Promoció Econòmica i
Innovació i Tecnologia, de 1 de juny de 2006, que transcrit diu el següent:
"El Director de l’Àrea dels Serveis a la persona ha informat el següent:
Des de la secretaria del Conservatori de Música s’han detectat petits errors en
l’Ordenança fiscal núm. 32, que en el cas d’aquest centre s’ha d’aplicar a partir del
proper mes de setembre ja que coincideix amb el curs escolar. Es tracta dels punts
següents:
-

El text inicial de l’art. 5 hauria de dir “... per al curs 2006-07”, ja que per al curs
actual 2005-06 les que s’apliquen són les ordenances de l’exercici 2005 i les del
2006 són les que correspondrà aplicar a partir del setembre 2006.

-

Epígraf 6.3.3 instrument: 359,31 €. És un preu inferior per fer la mateixa
assignatura amb el mateix nombre d’hores que en l’epígraf 6.2.3, que és dels
programes I i II; per tant, caldria corregir-ho i proposar el preu de 479,08 €

-

Finalment, un petit matís: en l’epígraf 7.3, potser es podria completar i afegir 3r
cicle al costat de “Grau mitjàV i VI”.
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Per tant, l’Àrea de serveis a les persones proposa la modificació de l’ordenança
aplicable fins al moment.
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 Teconogia proposa al
Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER: Aprovar provisionalment les modificacions següents de l’ordenança número
32, reguladora de la taxa per ensenyaments al conservatori municipal de música:


Es modifica el primer paràgraf de l’article 2005, que passarà a tenir el redactat
següent:

La quantia de la taxa serà la que resulti de l’aplicació de les tarifes següents, per al
curs 2006/2007.
 Es modifica la tarifa de l’epígraf 6.3.3:



EPÍGRAF

CONCEPTE

6.3.3

Instrument

TARIFA €
479,08

Es modifica la denominació de l’epígraf 7.3:
EPÍGRAF

CONCEPTE

7.3

Grau mitjà V i VI (3r cicle)

TARIFA €
772,91

SEGON: Exposar al públic les modificacions precedents al tauler d'anuncis de
l'Ajuntament, durant trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, el qual també es publicarà en
un diari dels de més difusió de la província. En aquest termini els interessats podran
examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.
Transcorregut aquest període sense que s'hi hagi presentat cap reclamació o
al·legació, els acords adoptats restaran aprovats definitivament.
TERCER: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la
Província els acords elevats a definitius i les tarifes modificades, les quals entraran en
vigor el dia següent a la seva publicació."
Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde sotmet el dictament
directament a votació, i s'aprova per 22 vots afirmatius (9 GMS, 4 GMERC, 2 GMICVEA, 7 GMCiU) i 2 abstencions (GMPPC), i 1 abstenció del senyor Martínez per
absència de la Sala en el moment de la votació, de conformitat amb l'article 100 del
ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i , per tant, esdevé acord plenari
amb els continguts que han quedat reproduït.
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L'alcalde disposa la lectura i la votació conjunta dels dictàmens compresos en els
punts 6.1.6 i 6.1.7 de l'ordre del dia, ambdós inclosos, la qual cosa és acceptada per
assentiment dels presents.
6.1.6

APROVAR LA IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES
OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER BARCELONETA (ÀMBIT B,
CONNEXIÓ PURGATORI) I APROVAR PROVISIONALMENT L’EXPEDIENT
D’ORDENACIÓ I APLICACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS
ESMENTADES.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor d'Hisenda, Promoció Econòmica i
Innovació i Tecnologia, de 7 de juny de 2006, que transcrit diu el següent:
"Vist l'informe emès conjuntament pel Cap de Servei d'Urbanisme i la Cap de Secció de Gestió
Tributària, referent a la determinació del cost de l'obra D’obra ordinària d’urbanització del carrer
Barceloneta (Àmbit B, connexió Purgatori), mòdul aplicable i determinació de la zona
especialment beneficiada en l'expedient per aplicar contribucions especials, en el que es
justifica que aquestes obres tenen la consideració d'obres municipals que produeixen un
benefici o augment de valor en els béns dels particulars, i per tant, es poden establir i exigir
contribucions especials per a la seva realització:
I. Antecedents.
1.1. Per Decret del dia 16 de març de 2005 fou inicialment aprovat el projecte d'obra D’obra
ordinària d’urbanització del carrer Barceloneta (Àmbit B, connexió Purgatori), quedant
definitivament aprovat amb efectes del dia 27 de gener de 2006.
1.2. El cost d’execució de l’esmentat projecte suportat pel municipi és de 242.680,92 €.

II. Legislació aplicable
La legislació aplicable es determina pels preceptes següents:
-

art. 173 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual fou aprovat el
Reglament d’Organització i Funcionament i 195 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.

-

art. 22.2 e) i 47.3 h) de la de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases del
Règim Local.

-

art. 50.1 f) i 112.3 j) de la de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya.

-

art. 15.1 i 17 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març, en relació amb els articles 2 i 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària.

-

art. 28 a 37 i 58 de la del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per RDL 2/2004, de 5 de març.

III. Fonaments de dret
3.1. Fet imposable: D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 de la del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, l’Ajuntament
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pot establir i exigir contribucions especials per a la realització d’obres municipals, sempre
que es produeixi un benefici o augment de valor en els béns dels particulars i sempre que
les obres es realitzin dins l’àmbit de les competències de l’Ajuntament per complir els fins
que li són atribuïts. L’obra D’obra ordinària d’urbanització del carrer Barceloneta (Àmbit B,
connexió Purgatori) té aquesta consideració perquè s’inclou en una de les enumerades en
l’art. 29 de la del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març.
Com indica la memòria del projecte d’obres, l’execució de les obres permetrà dotar aquest
tram de carrer de les condicions d’espai urbanitzat, corregint els dèficits d’urbanització,
racionalitzant el transit rodat dels carrers Barceloneta i Purgatori, quedant units tots dos
carrers formant una anella de manera que s’hi podrà establir una anella de circulació
rodada de sentit únic. Per tant, la realització d'aquestes obres genera l'especial benefici
exigit per a la imposició de les contribucions especials per a totes les finques veïnes.
3.2. L’art. 34.2 de la del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març, preveu que l’acord relatiu a la realització de l’obra, si s’ha de
finançar mitjançant contribucions especials, no s’executi fins que se n’aprovi la imposició i
ordenació concreta.
3.3. En funció de les diferents situacions i qualificacions urbanístiques de les finques afectes al
pagament de les contribucions especials, per tal de garantir la justícia distributiva interna
de l’expedient i en aplicació dels criteris fixats per l’article 32.1, lletra a), del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, s’ha
considerat procedent l’aplicació com a mòdul de repartiment el sostre edificable de les
finques, o bé l'edificat en cas de resultar aquest superior a l'admès, doncs en aquest cas
existeix de forma real, efectiva i actual un aprofitament superior pel qual la realització de
les obres representen un major benefici.
3.4. Subjectes passius: Per raó de la naturalesa de l’obra i d’acord amb l’article 30.2 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març,
tenen la consideració de subjectes passius com a persones beneficiades: a) En les
contribucions especials per a la realització d’obres o establiments, o ampliació de serveis
que afectin els béns immobles, els propietaris d’aquests béns.
3.5. La determinació del cost de l’obra ha de contenir les especificacions de l’art. 31.2 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març,
que són les següents:
Cost real dels treballs pericials, de redacció de projectes i de
direcció d’obres, de plans i de programes tècnics
Import de les obres a realitzar
Valor dels terrenys a ocupar de forma permanent
Indemnitzacions

TOTAL COST

0,00 €
180.013,27 €
62.667,65 €
0,00 €

242.680,92 €

3.6. La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, no ha de ser
superior al 90% del cost que l'entitat local suporti per la realització de les obres. Correspon
al Ple de la Corporació la fixació del percentatge de repartiment entre els subjectes
passius.
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La base imposable que es proposa és equivalent al 25 % del cost que l’Ajuntament
suporta per a la realització d’aquesta obra.
Malgrat que aquest vial no constitueix estructura general i orgànica del territori i, per tant,
no es troba qualificat pel planejament general vigent com a “sistema general viari”, la seva
funcionalitat en aquest tram va lligada
absolutament a la millora i accessibilitat
d’un equipament d’àmbit supracomarcal: la
Clínica Sant Josep. Per tant, el
percentatge a aplicar en aquest expedient
d’imposició de contribucions especials ha
de valorar singularment l’interès públic o
general existent en la realització de l’obra,
així com l’especial benefici que pugui
representar per a la institució hospitalària,
en tant que permetrà la seva accessibilitat
per un carrer amb tots els requisits
d’urbanització, així com el gaudiment
d’altres
serveis
complementaris
i
susceptibles d’aprofitament privat.
Valorada la coexistència d’interessos
general i benefici singular, s’ha estimat
que el percentatge d’aplicació més just per
a la determinació de la base imposable ha de ser l’esmentat 25 % del cost que
l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra.
.Així, la base imposable resulta:
Co

Cost suportat pel municipi

Percen Percentatge d'aplicació
Base i Base imposable

242.680,92 €
25 %
60.670,23 €

3.7. El cost total pressupostat ha de tenir caràcter de simple previsió, ja que si el cost real és
major o menor que el previst, s’ha de prendre el real a efectes de càlcul de les quotes
corresponents.

IV. Procediment i competència
L'exacció d'aquest tribut requereix l’adopció prèvia de l'acord d'imposició i de l'acord
d'ordenació, on s'ha de determinar el cost previst, la quantitat que s’ha de repartir entre els
beneficiaris i els criteris de repartiment.
L'acord provisional d'imposició i ordenació s'ha d’adoptar pel Ple de la corporació, amb el vot
favorable de la majoria absoluta legal del nombre de membres, de conformitat amb els articles
22.2 e) i 47.3 h) de la llei 7/85. Quan s’hagi adoptat, cal sotmetre’l a informació pública al
Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la corporació, durant trenta dies hàbils,
dins dels quals els interessats poden examinar l'expedient i presentar les reclamacions
oportunes.
Durant aquest termini d'exposició al públic, els propietaris o titulars afectats poden constituir-se
en Associació administrativa de contribuents, d’acord amb el que preveuen els articles 36.2 i 37
del TRLRHL, amb l’acord de la majoria absoluta dels afectats que representin almenys 2/3
parts de les quotes que s’han de satisfer.
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Si no es produeixen reclamacions, l'acord es considerarà aprovat definitivament i es notificaran
les quotes que corresponguin, individualment, a cada subjecte passiu. Es podrà formular
recurs de reposició davant de l'Ajuntament que podrà versar sobre la procedència de les
contribucions especials, el percentatge del cost que han de satisfer o les quotes provisionals
assignades.

V. Caràcter finalista i fraccionament
Les quantitats recaptades per contribucions especials només poden ser destinades a pagar les
despeses de l'obra. L'Ajuntament pot concedir, a sol·licitud dels subjectes passius, el
fraccionament o ajornament de les quotes a satisfer, per un termini de cinc anys.

VI. Conclusions
6.1 Per a l'obra D’obra ordinària d’urbanització del carrer Barceloneta (Àmbit B, connexió
Purgatori) és procedent exigir contribucions especials, perquè s’inclou en una de les
enumerades per l’art. 29 del TRLRHL En tot cas, l'acord relatiu a la realització de l'obra, si
s'ha de finançar mitjançant contribucions especials, no es pot executar fins que se n’aprovi
la imposició i l'ordenació concreta, on s’ha de determinar el cost previst, la quantitat a
repartir entre els beneficiaris i els criteris de repartiment.
6.2 Els criteris de repartiment que figuren aquest informe s’ajusten a un/s dels previstos a
l’article 32.1 a) del TRLRHL, i es consideren els més adients per la naturalesa de l’obra.
6.3 La base imposable serà com a màxim de 60.670,23 €, equivalents al 25 % del cost que
l'Ajuntament suporta per a la realització d'aquesta obra, que no supera el límit del 90%
exigit per la llei.
6.4 Per exigir contribucions especials, cal l’acord provisional d'imposició i d'ordenació que s’ha
d’adoptar pel Ple de la corporació amb el vot favorable de la majoria absoluta legal del
nombre de membres. Quan s’hagi adoptat se sotmetrà a informació pública al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la corporació, durant trenta dies, dins dels
quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin
oportunes.
6.5 Si es produeixen reclamacions, s’hauran de resoldre pel Ple de la corporació abans
d’aprovar definitivament la imposició i ordenació de les contribucions especials.
6.6 Si no es produeixen reclamacions, l'acord s’ha de considerar aprovat definitivament i s’ha
de publicar tal com disposa l’article 17 del TRLRHL. S’ha de notificar individualment a
cada subjecte passiu les quotes que corresponguin, i es pot formular recurs de reposició
davant de l'Ajuntament que podrà versar sobre la procedència de les contribucions
especials, el percentatge del cost que han de satisfer o les quotes assignades.

Per tant, el Regidor – delegat d’Hisenda, Promoció Econòmica i Innovació i Tecnologia proposa al
Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER

Aprovar la imposició de Contribucions Especials per les obres D’obra ordinària
d’urbanització del carrer Barceloneta (Àmbit B, connexió Purgatori).

SEGON.- Aprovar provisionalment l'expedient d'ordenació i aplicació de Contribucions Especials
contingut en el present dictamen i els seus annexes 1 a 4 inclusius, expressius de:
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- Les bases d’ordenació de les contribucions especials, que contenen les
consideracions relatives al fet imposable, subjectes passius, determinació del cost de
les obres, quantitat a repartir entre els beneficiaris, bases de repartiment, relació de
quotes provisionals, terminis de pagament i normativa aplicable (annex 1).
- El plànol i la relació de les finques afectades (annex 2)
- El pressupost del projecte i l’acord d’aprovació definitiva del projecte.(annex 3)
- Les quotes provisionals assignades a cada subjecte passiu (annex 4)
i que es resumeix a continuació :
Cost suportat pel municipi
Percentatge d'aplicació
Base imposable
Suma de mòduls de distribució (m2 de sostre)
Preu unitari mòdul (per m2 de sostre)

242.680,92 €
25 %
60.670,23 €
1.578
38,447548 €

TERCER En aplicació del que preveu l’article 33 .2 del Text Refós de la Llei Reguladora de las
Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, i considerant que el termini
d’execució de les obres no supera una anualitat, així com per facilitar la distribució del
seu pagament als contribuents en diferents terminis, el cobrament de les quotes es
portarà a terme de la forma següent:
* 1/3 a l'inici de l'execució de les obres.
* 1/3 un cop s'hagi executat el 50 % del pressupost.
* 1/3 a l'acabament de les obres.
QUART

Exposar al públic els acords precedents al tauler d'edictes de l'Ajuntament, durant el
termini de 30 dies, comptats a partir de la publicació de l'edicte corresponent al BOP,
que també es publicarà a un dels diaris de major difusió de la província.
Durant aquest termini, els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les
reclamacions que considerin oportunes.
Si transcorregut el període no s’ha presentat cap al·legació, els acords adoptats
quedaran aprovats definitivament, de conformitat amb l'article 17.3 del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març."

6.1.7

APROVAR LA IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES
OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER BARCELONETA (ÀMBIT A,
CONNEXIÓ SANT MAURICI) I APROVAR PROVISIONALMENT L’EXPEDIENT
D’ORDENACIÓ I APLICACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS
ESMENTADES.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor d'Hisenda, Promoció Econòmica i
Innovació i Tecnologia, de 7 de juny de 2006, que transcrit diu el següent:
"Vist l'informe emès conjuntament pel Cap de Servei d'Urbanisme i la Cap de Secció
de Gestió Tributària, referent a la determinació del cost de l'obra D’obra ordinària
d’urbanització del carrer Barceloneta (Àmbit A, connexió Sant Maurici), mòdul aplicable
i determinació de la zona especialment beneficiada en l'expedient per aplicar
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contribucions especials, en el que es justifica que aquestes obres tenen la
consideració d'obres municipals que produeixen un benefici o augment de valor en els
béns dels particulars, i per tant, es poden establir i exigir contribucions especials per a
la seva realització:
I. Antecedents.
1.1 Per Decret del dia 16 de març de 2005 fou inicialment aprovat el projecte d'obra
D’obra ordinària d’urbanització del carrer Barceloneta (Àmbit A, connexió Sant
Maurici), quedant definitivament aprovat amb efectes del dia 27 de gener de 2006.
1.2 El cost d’execució de l’esmentat projecte suportat pel municipi és de 181.528,68.

II. Legislació aplicable
La legislació aplicable es determina pels preceptes següents:
-

art. 173 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual fou aprovat el
Reglament d’Organització i Funcionament i 195 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.

-

art. 22.2 e) i 47.3 h) de la de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las
Bases del Règim Local.

-

art. 50.1 f) i 112.3 j) de la de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim
Local de Catalunya.

-

art. 15.1 i 17 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per RDL 2/2004, de 5 de març, en relació amb els articles 2 i 35.4 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

-

art. 28 a 37 i 58 de la del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.

III. Fonaments de dret
3.1 Fet imposable: D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 de la del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de
març, l’Ajuntament pot establir i exigir contribucions especials per a la realització
d’obres municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els
béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les
competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. L’obra D’obra
ordinària d’urbanització del carrer Barceloneta (Àmbit A, connexió Sant Maurici) té
aquesta consideració perquè s’inclou en una de les enumerades en l’art. 29 de la
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004,
de 5 de març.
Com indica la memòria del projecte d'obres:
La primera porció de l’àmbit correspon a la part de carrer existent, en molt bona
part ja edificat, que es caracteritza per ser bàsicament una esplanada de terra on
existeix el pas d’alguns serveis fina a les edificacions existents. De les diferents
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xarxes de servei, cal esmentar la insuficiència de la xarxa de clavegueram que ni
tan sols presenta pous de registre. La resta de xarxes presenten diferents graus
d’insuficiència.
Per tant, la realització d'aquestes obres, que atorgarà el caràcter de sòl urbà
consolidat a les finques termeners i, per tant, la condició de solar necessària per a
la seva edificació, genera l'especial benefici exigit per a la imposició de les
contribucions especials per a totes les finques veïnes.
3.2 L’art. 34.2 de la del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per RDL 2/2004, de 5 de març, preveu que l’acord relatiu a la realització de l’obra,
si s’ha de finançar mitjançant contribucions especials, no s’executi fins que se
n’aprovi la imposició i ordenació concreta.
3.3 En funció de les diferents situacions i qualificacions urbanístiques de les finques
afectes al pagament de les contribucions especials, per tal de garantir la justícia
distributiva interna de l’expedient i en aplicació dels criteris fixats per l’article 32.1,
lletra a), del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març, s’ha considerat procedent l’aplicació com a mòdul de
repartiment el sostre edificable de les finques, o bé l'edificat en cas de resultar
aquest superior a l'admès, doncs en aquest cas existeix de forma real, efectiva i
actual un aprofitament superior pel qual la realització de les obres representen un
major benefici.
3.4 Subjectes passius: Per raó de la naturalesa de l’obra i d’acord amb l’article 30.2
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004,
de 5 de març, tenen la consideració de subjectes passius com a persones
beneficiades: a) En les contribucions especials per a la realització d’obres o
establiments, o ampliació de serveis que afectin els béns immobles, els propietaris
d’aquests béns.
3.5 La determinació del cost de l’obra ha de contenir les especificacions de l’art. 31.2
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004,
de 5 de març, que són les següents:
Cost real dels treballs pericials, de redacció de
projectes i de direcció d’obres, de plans i de programes
tècnics
0,00 €
Import de les obres a realitzar

146.974,73 €

Valor dels terrenys a ocupar de forma permanent

34.553,95 €

Indemnitzacions

0,00 €

TOTAL COST

181.528,68

3.6 La base imposable, en aplicació dels criteris continguts a l’article 31 del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de
març, no ha de ser superior al 90% del cost que l'entitat local suporti per la
realització de les obres. Correspon al Ple de la Corporació la fixació del
percentatge de repartiment entre els subjectes passius.
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La base imposable que es proposa és equivalent al 90 % del cost que
l’Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra.

Considerant l’inexistència d’obres d’urbanització en el vial, o la insuficiència patent
de les xarxes existents, s’estima procedent l’aplicació del percentatge del 90 %,
doncs el benefici a obtenir pels contribuents és el màxim possible a l’obtenir la
condició de solar finques que fins a l’execució de les obres d’urbanització no
disposaven d’aquesta condició.
Així, la base imposable resulta:
Cost

Cost suportat pel municipi
Percentatge d'aplicació
Base imposable

181.528,68
90 %

90 %
163.375.81 €

3.7 El cost total pressupostat ha de tenir caràcter de simple previsió, ja que si el cost
real és major o menor que el previst, s’ha de prendre el real a efectes de càlcul de
les quotes corresponents.

IV. Procediment i competència
L'exacció d'aquest tribut requereix l’adopció prèvia de l'acord d'imposició i de l'acord
d'ordenació, on s'ha de determinar el cost previst, la quantitat que s’ha de repartir entre
els beneficiaris i els criteris de repartiment.
L'acord provisional d'imposició i ordenació s'ha d’adoptar pel Ple de la corporació, amb
el vot favorable de la majoria absoluta legal del nombre de membres, de conformitat
amb els articles 22.2 e) i 47.3 h) de la llei 7/85. Quan s’hagi adoptat, cal sotmetre’l a
informació pública al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la
corporació, durant trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats poden examinar
l'expedient i presentar les reclamacions oportunes.
Durant aquest termini d'exposició al públic, els propietaris o titulars afectats poden
constituir-se en Associació administrativa de contribuents, d’acord amb el que
preveuen els articles 36.2 i 37 del TRLRHL, amb l’acord de la majoria absoluta dels
afectats que representin almenys 2/3 parts de les quotes que s’han de satisfer.
Si no es produeixen reclamacions, l'acord es considerarà aprovat definitivament i es
notificaran les quotes que corresponguin, individualment, a cada subjecte passiu. Es
podrà formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament que podrà versar sobre la
procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que han de satisfer
o les quotes provisionals assignades.

V. Caràcter finalista i fraccionament
Les quantitats recaptades per contribucions especials només poden ser destinades a
pagar les despeses de l'obra. L'Ajuntament pot concedir, a sol·licitud dels subjectes
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passius, el fraccionament o ajornament de les quotes a satisfer, per un termini de cinc
anys.

VI. Conclusions
6.1 Per a l'obra D’obra ordinària d’urbanització del carrer Barceloneta (Àmbit A,
connexió Sant Maurici) és procedent exigir contribucions especials, perquè s’inclou
en una de les enumerades per l’art. 29 del TRLRHL En tot cas, l'acord relatiu a la
realització de l'obra, si s'ha de finançar mitjançant contribucions especials, no es
pot executar fins que se n’aprovi la imposició i l'ordenació concreta, on s’ha de
determinar el cost previst, la quantitat a repartir entre els beneficiaris i els criteris de
repartiment.
6.2 Els criteris de repartiment que figuren aquest informe s’ajusten a un/s dels
previstos a l’article 32.1 a) del TRLRHL, i es consideren els més adients per la
naturalesa de l’obra.
6.3 La base imposable serà com a màxim de 163.375,81 €, equivalents al 90 % del
cost que l'Ajuntament suporta per a la realització d'aquesta obra, que no supera el
límit del 90% exigit per la llei.
6.4 Per exigir contribucions especials, cal l’acord provisional d'imposició i d'ordenació
que s’ha d’adoptar pel Ple de la corporació amb el vot favorable de la majoria
absoluta legal del nombre de membres. Quan s’hagi adoptat se sotmetrà a
informació pública al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la
corporació, durant trenta dies, dins dels quals els interessats podran examinar
l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
6.5 Si es produeixen reclamacions, s’hauran de resoldre pel Ple de la corporació
abans d’aprovar definitivament la imposició i ordenació de les contribucions
especials.
6.6 Si no es produeixen reclamacions, l'acord s’ha de considerar aprovat
definitivament i s’ha de publicar tal com disposa l’article 17 del TRLRHL. S’ha de
notificar individualment a cada subjecte passiu les quotes que corresponguin, i es
pot formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament que podrà versar sobre la
procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que han de
satisfer o les quotes assignades.
Per tant, el Regidor – delegat d’Hisenda, Promoció Econòmica i Innovació i Tecnologia
proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER Aprovar la imposició de Contribucions Especials per les obres D’obra ordinària
d’urbanització del carrer Barceloneta (Àmbit A, connexió Sant Maurici).
SEGON.- Aprovar provisionalment l'expedient d'ordenació i aplicació de Contribucions
Especials contingut en el present dictamen i els seus annexes 1 a 4 inclusius,
expressius de:
- Les bases d’ordenació de les contribucions especials, que contenen les
consideracions relatives al fet imposable, subjectes passius, determinació del
cost de les obres, quantitat a repartir entre els beneficiaris, bases de
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repartiment, relació de quotes provisionals, terminis de pagament i normativa
aplicable (annex 1).
- El plànol i la relació de les finques afectades (annex 2)
- El pressupost del projecte i l’acord d’aprovació definitiva del projecte.(annex
3)
- Les quotes provisionals assignades a cada subjecte passiu (annex 4)
i que es resumeix a continuació :
Cost suportat pel municipi

181.528,68

Percentatge d'aplicació

90 %

Base imposable

163.375,81 €

Suma de mòduls de distribució (m2 de sostre)

6.313

Preu unitari mòdul (per m2 de sostre)

25,879267 €

TERCER En aplicació del que preveu l’article 33 .2 del Text Refós de la Llei Reguladora
de las Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, i
considerant que el termini d’execució de les obres no supera una anualitat, així
com per facilitar la distribució del seu pagament als contribuents en diferents
terminis, el cobrament de les quotes es portarà a terme de la forma següent:
* 1/3 a l'inici de l'execució de les obres.
* 1/3 un cop s'hagi executat el 50 % del pressupost.
* 1/3 a l'acabament de les obres.
QUART

Exposar al públic els acords precedents al tauler d'edictes de l'Ajuntament,
durant el termini de 30 dies, comptats a partir de la publicació de l'edicte
corresponent al BOP, que també es publicarà a un dels diaris de major difusió
de la província.
Durant aquest termini, els interessats podran examinar l'expedient i presentarhi les reclamacions que considerin oportunes.
Si transcorregut el període no s’ha presentat cap al·legació, els acords
adoptats quedaran aprovats definitivament, de conformitat amb l'article 17.3 del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004,
de 5 de març."

El senyor Jordà i Pempelonne diu que el dictamen proposa l'aprovació de les
contribucions especials del carrer Barceloneta, que ha estat organitzat en 2 àmbits, el
primer dels quals és un carrer ja existent i, per tant, hi ha una sèrie d'habitatges i locals, i
en el qual s'aplica el 90% de les contribucions i, el segon àmbit, que avui dia és
inexistent, és un espai pel qual no es pot passar i que servirà de connexió entre el carrer
Purgatori i l'actual Barceloneta, i en el qual s'ha aplicat el 25% de contribucions
especials.
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L'alcalde sotmet a votació els dictàmens 6.1.6 i 6.1.7 i s'aproven per unanimitat dels 25
membres presents i, per tant, esdevenen acords plenaris amb els continguts que han
quedat reproduïts.

6.1.8

APROVAR LA PROFORMA DEL CONTRACTE MARC D’OPERACIONS
FINANCERES DE LES ENTITATS BBVA, BANESTO I CAIXA CATALUNYA.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor d'Hisenda, Promoció Econòmica i
Innovació i Tecnologia, de 30 de maig de 2006, que transcrit diu el següent:
"En data 17 de Març del 2005, es va contractar per part de l’Ajuntament de Manresa
una operació financera respecte dels interessos a pagar d’una part del seu
endeutament (al voltant del 50% en aquell moment). Seria l’anomenada permuta
financera de tipus d’interès (Interest Rate Swap, en anglès), també coneguda com a
túnel amb límit mínim i barrera activant.
Davant el fet que la pujada de tipus d’interès pugui ésser més important cara al futur,
des de la Tresoreria es creu ha arribat el moment oportú per a contractar similar tipus
d’operació financera per als interessos a pagar de la resta de l’endeutament que té
l’Ajuntament de Manresa en aquests moments.
Així l’Ajuntament de Manresa, estaria interessat en contractar un túnel amb límit mínim
al 4% i barrera activant al 2,75%, amb un cost de contractació 0€ i per un import de
45.431.037,42€, en el període que va del 30/6/2006 al 31/3/2011, corresponents a 17
préstecs de diferents entitats i qual quadre d’amortització aquí s’adjunta.
Els períodes de liquidació serien a trimestres naturals i la data de fixació de tipus els
dos dies hàbils abans de l’inici de cada període de liquidació.
Aquesta estratègia representaria per a l’Ajuntament els següents drets i obligacions:
Si Euribor a 3 mesos<o= a 2,75% l’Ajuntament paga la diferencia de 4% menys
Euribor a 3 mesos.
Si 2,75%<Euribor a 3 mesos<o=X NO hi hauria cap liquidació en aquest trimestre.
Si Euribor a 3 mesos>X l’Ajuntament cobra la diferencia entre l’Euribor a 3 mesos
menys la X.
En data 26 de maig del 2006 i en base a les seves ofertes presentades, s’efectuà una
preelecció d’entitats, en la que s’en elegiren 3, el BBVA, Banesto i Caixa Catalunya.
Per tot això el tinent d’alcalde d’Hisenda, Promoció Econòmica, Innovació i Noves
tecnologies proposa al Ple de la Corporació municipal l’adopció dels acords següents:
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Primer.- Aprovar la proforma del Contracte marc d’operacions financeres de les
entitats: BBVA, Banesto i Caixa Catalunya., que aquí s’adjunten.
Segon.- Autoritzar al Sr. Maurici Algué i Pujol, Tresorer accidental i al Sr. Josep Maria
Monferrer i Feliu, Tècnic mig de la Secció de tresoreria, perquè el proper dia 21 de
Juny del 2006 i ales 12 hores puguin tancar per telèfon la millor operació possible per
a l’Ajuntament de Manresa, de una de les 3 entitats oferents i respecte a la
contractació de un túnel amb límit mínim al 4% i barrera activant al 2,75%, amb un cost
de contractació de 0€ i per un import de 45.431.037,42€, en el període que va del
30/6/2006 al 31/3/2011.
Posteriorment es donarà informació en el proper Ple, sobre el tancament de la
operació amb el seu resultat.
Tercer.- Autoritzar al Sr. Alcalde, per a la signatura de la documentació que resulti
necessària per a l’efectivitat dels anteriors acords."
El senyor Jordà i Pempelonne diu que el dictamen té per objecte aprovar la
contractació d'un tipus d'assegurança d'interessos sobre el deute actual. Una operació
com aquesta es va efectuar fa un any aproximadament, pel que era en aquell moment el
50% del deute que hi havia. Ara es proposa la contractació d'un tipus d'assegurança
similar per la resta del deute, és a dir, uns 45 milions d'euros.
El contracte d'assegurances, amb previsió de la possible variació dels tipus d'interès i que
per tant, els interessos a pagar per l'Ajuntament puguin incrementar-se en el futur, fixa un
límit màxim a partir del qual l'Ajuntament deixaria de pagar la diferència i, amb paral·lel,
compta amb una barrera activant, en cas que els interessos baixessin per sota de la
banda del 2.75 %. En aquest cas l'Ajuntament hauria de completar l'import des de
l'interès d'aquell moment fins el 2.75 %.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 25 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

6.1.9

AUTORITZAR A AIGÜES DE MANRESA, SA, PER CONCERTAR UN
PRÉSTEC AMB BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A, PER UN IMPORT DE
400.000 EUROS, PER FINANÇAR PART DEL PLA D’INVERSIONS PER A
L’ANY 2006.

El secretari dóna compte del dictamen del regidor d'Hisenda, Promoció Econòmica i
Innovació i Tecnologia, de 5 de juny de 2006, que transcrit diu el següent:
“L’article 54 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de Març pel que s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, disposa que els organismes
autònoms i els ens i societats mercantils dependents, precisaran la prèvia autorització
del Ple de la Corporació i informe de la Intervenció per a la concertació d’operacions
de préstec a llarg termini.
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Per escrit de data 23 de Maig del 2006 del Director-gerent de la societat Aigües de
Manresa S.A., En Josep Alabern i Valentí, on manifesta que en el Consell
d’Administració de la societat de data 28 de març del 2006 es va prendre l’acord de
“peticionar un préstec a aquella entitat financera que presenti una oferta més
avantatjosa, per un import de 400.000 euros, per un termini de cinc anys més un de
carència, i designar al Il.lm. Sr. Alcalde-President, En Josep Camprubí i Duocastella,
perquè, portant a la pràctica l’esmentat acord, pugui signar en nom i representació de
Aigües de Manresa S.A. Empresa municipal privada, quants documents públics o
privats, així com pòlisses i lletres siguin necessaris en ordre a l’obertura de la citada
operació. El present acord queda no obstant condicionat a l’autorització del Ple de la
Corporació Municipal.”
En data 15 de Maig del 2006, es van considerar les ofertes peticionades a tres entitats
financeres, essent-ne la més avantatjosa la presentada per l’entitat BANCO ESPAÑOL
DE CREDITO S.A..
El préstec que es vol peticionar es per a finançar part del pla d’inversions per a l’any
2006, que té un import total de 2.264.400 € i del que destaquen les instal·lacions
tècniques que inclouen les instal·lacions elèctriques, les d’impulsió, les de tractament,
les de la xarxa de distribució, les instal·lacions de telecontrol, Centre de l’Aigua i
construccions entre d’altres.
Vist l’informe preceptiu del Sr. Interventor de data 1 de Juny del 2006.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació municipal l’adopció dels acords
següents:
PRIMER.- Autoritzar a Aigües de Manresa S.A., per a concertar un préstec amb Banco
Español de Crédito S.A., per un import de 400.000 € i un termini de 5 anys més 1 de
carència, per a finançar part del pla d’inversions per a l’any 2006, amb les següents
condicions:
Tipus d’interès: Euribor a 3 mesos + 0,095.
SEGON.- Autoritzar al Sr. Alcalde per a subscriure la documentació que resulti
necessària per a l’efectivitat dels anteriors acords”.

El senyor Jordà i Pempelonne diu que es tracta d'autoritzar a Aigües de Manresa
perquè contracti un préstec per finançar les inversions del pla que ja s'ha aprovat en el
pressupost d'Aigües de Manresa. Les inversions previstes d'aquest any són de 2.264.400
euros i el préstec que es demana en aquest moment és de 400.000 €. S'ha demanat
oferta a tres entitats financeres i la més favorable és la que es contracta.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 25 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

6.1.10 INFORMAR FAVORABLEMENT EL PROJECTE PRESENTAT PER
HIPOPÓTAMO, SA, PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN ESTABLIMENT
COMERCIAL AL POLÍGON ELS TRULLOLS-1, PARCEL·LA 3.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor d'Hisenda, Promoció Econòmica i
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Innovació i Tecnologia, de 9 de juny de 2006, que transcrit diu el següent:
“Vista la instància de 28 de setembre de 2005 i registre d’entrada núm. 36746
presentada pel Sr. Daniel Trujillo Martínez (DNI 46135057-R), actuant en
representació de la societat HIPOPÓTAMO SA –amb CIF A-08866667 i domicili social
a l’Avinguda del Vallès núm. 49 de Terrassa 08228 (Les Fonts)– per la qual sol·licita
l’informe favorable de l’Ajuntament de Manresa per a l’obertura d’un establiment
comercial de venda al detall de mobles i articles de la llar a la parcel·la 3 del polígon
Els Trullols-1 de Manresa.
Atès que el 13 de desembre de 2005 el Servei d’Ordenació de la Distribució Comercial
de la Generalitat ha tramès l’informe preceptiu, als efectes de valoració del grau de
concentració empresarial del projecte.
Atès que la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials estableix la
necessitat d’obtenció de la llicència comercial de la Generalitat per a grans
establiments comercials, i que en el tràmit de concessió el sol·licitant ha d’aportar
l’informe emès per l’Ajuntament, que ha de ser aprovat pel Ple municipal i que té
caràcter vinculant si és desfavorable.
Atès que l’Ajuntament de Manresa disposa d’un Programa d’orientació per als
equipaments comercials (POEC), que és executiu des del 26 de novembre de 2002, el
qual determina els criteris quant a localització de les noves implantacions comercials.
Vist l’informe emès pel tècnic de comerç, amb el vist i plau del Cap del Servei de
Desenvolupament, en data 7 de juny de 2006.
Per tot això, el Regidor delegat d'Hisenda, Promoció Econòmica i Innovació i
Tecnologia proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Informar favorablement el projecte presentat per HIPOPÓTAMO SA per a la instal·lació
d’un establiment comercial de venda al detall de mobles, aparells d’il·luminació i altres
articles de la llar al polígon “Els Trullols-1”, parcel·la 3.
Aquest informe considera per al projecte una superfície total construïda de 3.815,13
m2, una superfície d’exposició i venda de 2.417,57 m2 i un aparcament de 67 places
(40 interiors, 27 exteriors).
L’informe s’emet exclusivament als efectes de sol·licitud de la llicència comercial de la
Generalitat, d’acord al que disposa l’article 7 de la Llei 18/2005, de 27 de desembre,
d’equipaments comercials, i sens perjudici de les llicències urbanístiques i ambientals
municipals i la resta de normativa sectorial aplicable.
El termini de vigència d’aquest informe és d’un any. Transcorregut aquest termini
sense que el sol·licitant hagi obtingut la llicència comercial de la Generalitat, l’informe
s’entendrà caducat.”
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El senyor Jordà i Pempelonne diu que es tracta d'informar favorablement el projecte
que ha presentat la societat Hipopotamo SA, perquè la Generalitat atorgui a la societat la
llicència d'activitats comercial.
La superfície total construïda és de 3.815 m², amb una superfície d'exposició i venda de
2.417 m².
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 25 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

6.1.11 APROVAR LA REVISIÓ DEL RÈGIM TARIFARI DEL CONTRACTE DE
GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE L’APARCAMENT
SUBTERRARI DEL MERCAT MUNICIPAL DE PUIGMERCADAL.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor d'Hisenda, Promoció Econòmica i
Innovació i Tecnologia, de 13 de juny de 2006, que transcrit diu el següent:
“El Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 22 de febrer de 2005, va
adjudicar el contracte de la concessió administrativa d’explotació de l’aparcament
públic subterrani del mercat municipal de Puigmercadal, a favor de l’entitat mercantil
Implantación y Gestión de Estacionamientos, S.A, per un període d’1 any comptat a
partir del dia 1 d’abril de 2005, i prorrogable anualment fins arribar a un màxim de 7
anys. Mitjançant Dictamen de 24 de febrer de 2006 es va acordar la pròrroga del
contracte fins el 28 de febrer de 2007.
El senyor Ricard Gil Adelantado, actuant en nom i representació de l’entitat
Implantación y Gestión de Estacionamientos S.A, ha presentat una instància de
referència de registre d’entrada 19917/04.05.06, en què sol·licita l’actualització de les
tarifes de l’aparcament de Puigmercadal.
De conformitat amb la clàusula 46a del plec de clàusules que regeix el contracte, el
concessionari tindrà dret a la revisió anual de les tarifes, prèvia sol·licitud del mateix,
mitjançant aplicació de la fórmula polinòmica establerta en el plec. De la mateixa
manera es revisarà el cànon anual que el concessionari satisfà a l’Ajuntament per el
valor de 7.500€.
El Tècnic de Servei de Desenvolupament ha emès informe en data de 8 de maig de
2006, en el qual proposa aprovar la revisió de tarifes del servei públic d’aparcament
d’acord amb l’índex d’actualització del 4,54% i aprovar les noves tarifes a aplicar.
En data de 7 de juny de 2006, el Tresorer accidental ha expedit un informe corroborant
la correcció de les dades i càlculs continguts en l’informe elaborat pel cap del Servei
de Desenvolupament.
La Tècnic de la Secció de Contractació, Compres i Gestió Patrimonial ha emès un
informe en data 13 de juny de 2006, en relació amb la revisió de tarifes i de cànon per
el contracte de la concessió administrativa d’explotació de l’aparcament públic
subterrani del mercat municipal de Puigmercadal.
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Per tot això, com a regidor delegat d’Hisenda, Promoció econòmica i Innovació
Tecnològica, proposo al ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Fixar en el 1,0454 l’índex d’actualització per la revisió aplicable de l’exercici
2006 al règim tarifari i el cànon per la prestació del servei de la concessió
administrativa que consisteix en l’explotació de l’aparcament públic subterrani del
mercat municipal de Puigmercadal, d’acord amb el sistema de revisió de tarifes
establert a la clàusula 46a del plec que regeix la concessió.
SEGON. Aprovar la revisió del règim tarifari del contracte per a l’exercici 2006, aplicant
sobre les tarifes el coeficient de revisió del 1,0454, essent el resultat de la revisió el
que es transcriu a continuació.
Concepte
Base imp.
Tarifa normal (15 min) – 1r quart de cada hora
0,345 €
Tarifa normal (15 min) – resta de fraccions de cada 0,30€
hora
Tarifa clients mercat municipal (1 hora)
0,63€
Pupil·latge 24 hores (€/mes)
68,13€
Pupil·latge nocturn tarifa general (€/mes)
47,31€
Pupil·latge nocturn residents zona (€/mes)
41,64€

IVA
0,055€
0,05€

Total
0,40€
0,35€

0,10€
10,90€
7,57€
6,66€

0,73€
79,03€
54,88€
48,30€

TERCER. Aprovar la revisió del cànon per la prestació dels serveis per a l’exercici
2006, aplicant sobre la quantitat originària de 7.500€ el coeficient de 1,0454, resultantne el valor de 7.840,50€.”
El senyor Jordà i Pempelonne diu que es tracta d'un dictamen tècnic que consisteix en
la revisió tant de les tarifes de l'aparcament del Puigmercadal com el cànon que la
concessionària ha de pagar a l'Ajuntament i que resulta d'un càlcul d'una fórmula. Es
tracta, per tant, de la revisió que es fa a petició de la concessionària.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 25 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

6.1.12 RECONÈIXER UN CRÈDIT EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE GABINETE ECOS,
PER IMPORT DE 33.326,80 EUROS, PER REALITZACIÓ D’UN ESTUDI
ESTRATÈGIC SOBRE LA DINAMITZACIÓ COMERCIAL A MANRESA.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor d'Hisenda, Promoció Econòmica i
Innovació i Tecnologia, de 9 de juny de 2006, que transcrit diu el següent:
Atès que la Resolució TRI/328/2005, de 15 de febrer, va obrir la convocatòria 2005
d’ajuts en matèria de desenvolupament local del Departament de Treball i Indústria de
la Generalitat. Entre les línies d’actuació subvencionables, s’hi inclou la realització
d’estudis de mercat i campanyes per a la promoció local.
Atès que l’Ajuntament considerà convenient promoure la realització d’un estudi
d’anàlisi de l’estructura comercial de Manresa i la definició d’un pla estratègic per a la
consolidació del sector, aprofitant les possibilitats de cofinançament per part de la
Generalitat a través de l’esmentada convocatòria.
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Atès que mitjançant resolució de 12 de maig de 2005 de l’Alcalde president, es va
sol·licitar al Departament de Treball i Indústria una subvenció de 12.020,24 € per a la
realització del projecte que s’especifica:
“Estudi de mercat per a la consolidació del centre comercial urbà”
Pressupost total de 33.326,80 €
Consultora proposada: Gabinet Ecos – Estudis Comerç Societat
NIF: B-62649132
Domicili: C/ Marina, 56 baixos (Barcelona)
Atès que el 7 de novembre de 2005 el Director del Servei d’Ocupació de Catalunya ha
resolt favorablement la sol·licitud de subvenció anterior. En les condicions
d’atorgament, entre altres, s’obliga a que els treballs hagin estat contractats i facturats
en el termini màxim de 31 de desembre de 2005. Mitjançant resolució de 7 de
novembre de 2005 del Regidor delegat d’Hisenda i Promoció Econòmica l’Ajuntament
accepta la subvenció i aplica els 12.020,24 € al programa 622.3.
Atès el pressupost del contracte i allò que disposa la legislació reguladora dels
contractes de les administracions públiques, la forma d’adjudicació del contracte ha de
ser per concurs públic. No obstant, ateses les condicions d’atorgament i els terminis
fixats per la Generalitat, no es va disposar de temps suficient per a tramitar la
contractació sota aquesta modalitat.
Atès que, una vegada han estat prestats satisfactòriament els treballs d’elaboració del
“Pla estratègic per a la consolidació del centre comercial urbà de Manresa”, el
GABINET ECOS – ESTUDIS COMERÇ SOCIETAT ha fet arribar la factura núm.
4361535 de data 20 de desembre de 2005 per un import de 33.326,80 € (IVA inclòs)
es veu la necessitat de procedir a un reconeixement extrajudicial de conformitat amb el
que s’estableix a l’article 60.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril.
Atès que a la partida 622.3.226 del pressupost municipal vigent existeix crèdit suficient
per a finançar l’import anterior.
Atès l’informe de 9 de juny de 2006 emès pel Cap de Servei de Desenvolupament.
Per tot això, el Regidor delegat d'Hisenda, Promoció Econòmica i Innovació i
Tecnologia, 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 del creditor que a
continuació es relaciona pel deute acreditat informat pel Cap de Servei de
Desenvolupament.
CREDITOR
DOMICILI
CONCEPTE
IMPORT

Gabinete Ecos – Estudis Comerç Societat
C/ Marina, 56, baixos 1a (08005 Barcelona)
Estudi estratègic sobre la dinamització comercial a Manresa
33.326,80 €
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L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 25 membres
presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

6.1.13 APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 9/2006, DINS
EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.
El secretari dóna compte del dictamen del regidor d'Hisenda, Promoció Econòmica i
Innovació i Tecnologia, de 14 de juny de 2006, que transcrit diu el següent:
"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que
no poden demorar-se fins l’exercici del 2007, i no sent suficient el crèdit consignat al
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la
incoació d’un expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, a fi i efecte
d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades.
Confeccionat el corresponent expedient de crèdits extraordinaris i de suplements de
crèdit, degudament informat per la Intervenció municipal d’aquest Ajuntament.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i de suplements de crèdit
amb càrrec a recursos generats per majors ingressos del Pressupost Municipal, per a
finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden
demorar fins a l’exercici del 2007.
Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 9/2006 dins el
Pressupost Municipal, amb especificació de les partides pressupostàries que es
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen.
Tercer.- Aplicar el finançament de crèdit extraordinari de la partida 452.3.632, per un
import de 56.693,32 euros, el qual quedarà:
Crèdits entitats financeres ...................

56.693,32 euros

Aplicar el finançament de crèdit extraordinari de la partida 121.0.624, per un import de
12.000,00 euros, el qual quedarà:
Crèdits entitats financeres ...................

12.000,00 euros

Aplicar el finançament de crèdit extraordinari de la partida 521.0.623 per un import de
70.000,00 euros, el qual quedarà:
Crèdits entitats financeres ...................

70.000,00 euros

Aplicar el finançament a l’augment de consignació de la partida 422.9.632.02, per un
import de 30.000, 00 euros, el qual quedarà:
Crèdits entitats financeres ...................

255.000,00 euros

Aplicar el finançament a l’augment de consignació de la partida 511.0.601.01, per un
import de 30.000,00 euros, el qual quedarà:
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Crèdits entitats financeres ....................... 250.000,00 euros
Quart.- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 9/2006 s’exposarà al públic, previ
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà
aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat
reclamacions."
PRESSUPOST 2006
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 09/2006
RESUM PER CAPITOLS

El Pressupost, introduïdes les modificacions resultants de l' aprovació de
l'expedient de modificació de crèdits número 09/2006 queda resumit per capítols de la forma següent:

ESTAT D'INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

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

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

Capítol 1.- Despeses de
24.683.537,00

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

béns corrents i serveis ……….

20.974.221,98

Capítol 3.- Despeses fi33.663.615,78

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

27.015.343,43

Capítol 2.- Despeses en
3.870.000,00

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos ........………..….

personal ..............…………….

nanceres ...........……………...

1.802.531,00

Capítol 4.- Transferèn21.361.467,65

cies ..................………………

6.187.806,13

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

397.600,00

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

Capítol 6.- Inversions
1.928.567,00

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

5.926.537,20

cies de capital .......…………..

5.808.987,80

Capítol 8.- Actius
17.449.046,02

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

55.018.377,86

Capítol 7.- Transferèn-

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

reals .................………………

financers .............…………….

6.172,00

Capítol 9.- Passius
13.210.137,00

financers .............…………….

5.677.067,45
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--------------------------T O T A L ........……………

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

122.490.507,65

T O T A L ........……………

122.490.507,65

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

PRESSUPOST 2006
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 09/2006
ESTAT DE
DESPESES
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
PARTIDA

DENOMINACIÓ

422.9.632.02

Llar d'Infants.- Adequació escola bressol

511.0.601.01

Carreteres, camins veïnals i vies públiq.Honoraris
Instal.lacions esportives.- Subvencions
nominatives
Suport i extrensió universitària.- Despeses
diverses

452.1.489.20
541.0.226

CRÈD.ACTUA AUGMENT BAIXA CRÈD.DEFINITIU
CAUSES
L
225.000,00
30.000,00
255.000,00 Consignació
insuficient
220.000,00
30.000,00
250.000,00 Consignació
insuficient
48.000,00
2.000,00
50.000,00 Consignació
insuficient
42.800,00
3.000,00
45.800,00 Consignació
insuficient

65.000,00

0,00

PRESSUPOST 2006
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
09/2006
ESTAT DE DESPESES
-----------------------------------CREDITS EXTRAORDINARIS
----------------------------------------------PARTIDA

DENOMINACIÓ

452.2.632 Piscines Municipals.- Edificis i altres
construc.
521.0.623 Comunicacions.- Maquinària, instal.lac. i
utillatge
121.0.624 Administració General.- Material de
transport

CRÈDIT
AUGMEN
INICIAL
T
0,00 56.693,32
0,00 70.000,00
0,00 12.000,00

CRÈDIT
EXPLICACIÓ
DEF.
56.693,32 Instal.lacions i obres vàries Piscines municipals.
70.000,00 Instal.lació repetidor televisió barri MiónPuigberenguer
12.000,00 Adquisició vehicle servei Organitza. i Recursos
Humans

138.693,3
2

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 09/2006

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

SUBCONCEPTE

DENOMINACIÓ

870.02 Aplicació financiació incorporacions crèdit
462.00 Diputació de Barcelona.- Altres transfer.
470.00 Subvencions d'empreses privades

PREV.INICIAL

AUGMENT

DISMINUCI PREV.DEFINITIVA EXPLICACIÓ
Ó
16.673.158,68 Finançament préstec

16.474.465,36

198.693,32

246.000,00

2.000,00

248.000,00 Majors ingressos

100,00

3.000,00

3.100,00 Majors ingressos

203.693,32
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El senyor Jordà i Pempelonne diu que es tracta d'un expedient de modificació de crèdit.
Per una banda, es tracta de crèdits extraordinaris, per tant, actuacions que no estaven
previstes en el pressupost inicial. 56.693 € que estaven pendents per les piscines
municipals, de temps enrera, però que s'ha reclamat ara. També la instal·lació del
repetidor de televisió a la Mión-Puigberenguer, que fa anys que tenen dificultats per veure
la televisió. Aquesta partida puja a 70.000 €; i l'adquisició d'un vehicle per Organització i
Recursos Humans per un import total de 12.000 €.
Per l'altra, es tracta de suplements de crèdit, és a dir, ampliació de partides que sí que
estaven previstes però que tenen consignació insuficient. 30.000 € per l'escola bressol de
la Parada; 30.000 € addicionals pels honoraris de projectes del Pla d'equipaments del
sector est, en compliment d'un dels compromisos adquirits amb el que s'ha aprovat
anteriorment; i finalment per unes subvencions per instal·lacions esportives de 2.000 € i
un ajut d'extensió universitària per 3.000 € que provenen de subvenció en un cas i
d'aportació d'una empresa en l'altre cas.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per 15 vots afirmatius (9 GMS, 4
GMERC, 2 GMICV-EA) i 10 abstencions (8 GMCiU i 2 GMPPC) i, per tant, esdevé acord
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.

7.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

L'alcalde sotmet a votació la prèvia i especial declaració d'urgència dels dos
assumptes sobrevinguts presentats, la qual s'aprova per unanimitat dels 25 membres
present; 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.
7.1

APROVAR INICIALMENT LA CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI PER A LA
GESTIÓ DEL SERVEI DE TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DE LA
DEMARCACIÓ DEL BAGES, BERGUEDÀ, I SOLSONÈS I PROJECTE
D'ESTATUTS QUE ACOMPANYA.

El secretari dóna compte del dictamen del tinent d'alcalde Regidor-delegat d'Hisenda i
Promoció Econòmica, que transcrit diu el següent:
"La disposició addicional sisena del Reial decret 439/2004, de 12 de març, que aprovà
el Pla Tècnic Nacional de la Televisió Digital Local, estableix que la decisió de la forma
de gestió del servei públic de la televisió digital local correspondrà als municipis
inclosos en les corresponents demarcacions definides pel referit pla tècnic, per
qualsevol dels mitjans de col·laboració entre administracions públiques previstos en la
Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).

99

D’altra banda, l’article 32.2 de la Llei 22/1995, de 29 de desembre, de Comunicació
Audiovisual de Catalunya, preveu de forma expressa la figura del consorci local com a
forma associativa dels ajuntaments i altres ens locals per a la gestió del servei públic
audiovisual d’àmbit local, i precisa que també en podran formar part els municipis
encara no planificats en l’àrea geogràfica on s’hagi de prestar el servei públic
audiovisual, així com l’ens supramunicipal de la mateixa àrea geogràfica que els
representi o altres entitats públiques.
D’acord amb això, els Ajuntaments d’Artés, Balsareny, Berga, Cardona, Gironella,
Manresa, Navarcles, Navàs, Puig-reig, Sallent, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de
Vilatorrada, Sant Vicenç de Castellet, Santpedor, Solsona i Súria voler constituir un
consorci local per a la gestió conjunta del programa de la TDL que, dins del canal
múltiple de la referida demarcació, els hi correspon, de conformitat amb el que
disposen els articles 87 de la LRBRL i 269 a 272 del text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (TRLMRLC).
Aquest Consorci local tindria la denominació CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA
TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DE LA DEMARCACIÓ DE BAGES/
BERGUEDÀ/ SOLSONÈS (CONSORCI TELEDIGITAL BAGES/ BERGUEDÀ/
SOLSONÈS) i es constituiria a l’empara del que preveuen l’article 87 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, els articles 191, 269 i següents
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, els articles 312 i següents del Decret 179/1995, de 13 de
juny, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i la Llei 22/2005, de 29 de
desembre, de la Comunicació Audiovisual de Catalunya, per a acompliment de les
finalitats assenyalades als presents Estatuts.
En aquest sentit, el regidor delegat d’Hisenda, Promoció Econòmica, Innovació i
Tecnologia, de conformitat amb el que disposa l’article 313 del Reglament d’obres,
activitats i serveis del ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny,
proposa al ple de la corporació l’adopció del següent acord:
ACORD:
1. Aprovar inicialment la constitució del Consorci per a la Gestió del Servei de
Televisió Digital Local Pública de la Demarcació del Bages, Berguedà i
Solsonès i el projecte d’estatuts que s’acompanya. Aquest consorci estarà
integrat pels municipis següents: Artés, Balsareny, Berga, Cardona, Gironella,
Manresa, Navarcles, Navàs, Puig-reig, Sallent, Sant Fruitós de Bages, Sant
Joan de Vilatorrada, Sant Vicenç de Castellet, Santpedor, Solsona i Súria,
2. Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini de trenta dies,
mitjançant anuncis que s’inseriran al BOP, al DOGC i al tauler d’edictes de la
corporació. El text dels estatuts estarà exposat durant aquest termini a la
Secretaria de tots els ajuntaments consorciats.
En cas que en el termini d’informació pública no es presentin reclamacions o
suggeriments, el projecte d’estatuts s’entendrà aprovat definitivament i es
publicarà el seu text íntegre al BOP.
3. Acceptar l’encomanda de gestió feta pels Ajuntaments d’Artés, Balsareny,
Berga, Cardona, Gironella, Manresa, Navarcles, Navàs, Puig-reig, Sallent, Sant
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Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Vicenç de Castellet,
Santpedor i Súria, per a la realització dels tràmits següents:
o

Tràmit conjunt d'informació publica dels acords d'aprovació inicial mitjançant la
inserció dels edictes corresponents en el Butlletí Oficial de la Província, en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Tauler d'edictes de la
corporació.

o

Anunci conjunt de l'aprovació definitiva i publicació del text dels estatuts del
Consorci.

o

Realització de les gestions necessàries per tal de donar compliment al que
disposa l’article 313.5 del ROAS, en relació a la inscripció del consorci en la
secció complementària corresponent del Registre d’Entitats de Catalunya i a tot
allò que faci referència a la inscripció del Consorci."

CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DE
LA DEMARCACIÓ DE BAGES/BERGUEDÀ/SOLSONÈS

ESTATUTS

Article 1

Amb la denominació CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL
LOCAL PÚBLICA DE LA DEMARCACIÓ DE BAGES/ BERGUEDÀ/ SOLSONÈS
(CONSORCI TELEDIGITAL BAGES/ BERGUEDÀ/ SOLSONÈS) es constitueix un
Consorci de caràcter local, a l’empara del que preveuen l’article 87 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, els articles 191, 269 i següents
del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal
i de Règim Local de Catalunya, els articles 312 i següents del Decret 179/1995, de 13
de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i la Llei 22/2005, de 29
de desembre, de la Comunicació Audiovisual de Catalunya, per a acompliment de les
finalitats assenyalades als presents Estatuts.

Article 2

1.- El Consorci és una entitat amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per a
l’acompliment dels seus fins, integrada voluntàriament pels Ajuntaments de Artés,
Balsareny, Berga, Cardona, Gironella, Manresa, Moià, Navarcles, Navàs, Puig-reig,
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Sallent, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Vicenç de Castellet,
Santpedor, Solsona i Súria.

2.- Podran incorporar-se en l’esdevenidor al Consorci els Consells Comarcals del
Bages, Berguedà i Solsonès, així com altres entitats administratives que tinguin un
interès propi en la prestació del servei de televisió referit en l’article 8 dels presents
Estatuts. En el cas que les referides entitats administratives siguin entitats locals, el
territori d’aquestes hauran de formar part, totalment o parcial, dels territoris de les
comarques de Bages, Berguedà o Solsonès.
Article 3

1.- L’admissió de nous membres al Consorci requerirà la prèvia sol·licitud d’aquests i
haurà de ser aprovada pel Ple del Consorci per majoria absoluta. La nova incorporació
es formalitzarà en un conveni d’adhesió on s’especificaran les condicions d’integració i
les seves obligacions, així com l’acceptació incondicionada dels presents Estatuts.

2.- En un annex als presents Estatuts, que tindrà la consideració de part integrant
d’aquests, es relacionaran en cada moment les entitats integrades al Consorci.
L’esmentat annex es renovarà automàticament amb l’acord d’admissió de nous
membres d’acord amb el que disposa el present article. Les modificacions del referit
annex seran comunicades als òrgans de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
competents en matèria de règim local i de televisió, així com altres òrgans o entitats
que s’escaigui, d’acord amb la normativa en cada cas aplicable i seran publicades de
conformitat amb el que disposa l’article 66 del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.

Article 4

El Ple del Consorci podrà establir una quota d’admissió pels membres que s’incorporin
amb posterioritat a la seva constitució.
Article 5

El domicili del Consorci serà ---------------. Tanmateix, per acord del Ple del Consorci
podrà ser modificat el domicili.
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Article 6

1.- El Consorci és una entitat pública de caràcter associatiu, voluntària i constituïda per
temps indefinit, l’activitat del qual es regeix per aquests Estatuts, que determina les
especificitats del règim orgànic, funcional i financer en relació amb el general dels ens
locals, que, en tot allò que no afecti a les referides especificitats, serà l’aplicable. En
aquest sentit i respectant les referides especificitats, el Consorci li és d’aplicació, a
banda de la legislació de règim local, la legislació sobre contractes de les
administracions públiques, la normativa sobre patrimoni i funció publica dels ens
locals, la legislació sobre hisendes locals i qualsevol altre legislació general o especial,
administrativa o d’altra ordre, que sigui aplicable als ens locals.

2.- Atès el seu objecte, serà aplicable també al Consorci, la Llei 22/2005, de 29 de
desembre, de Comunicació Audiovisual de Catalunya i resta de normativa que s’apliqui
als serveis audiovisuals públics d’àmbit local, així com altra normativa sectorial que,
per raó del referit objecte, sigui d’aplicació. Serà així mateix aplicable el Reglament
d’organització i funcionament del servei televisiu, que pertocarà aprovar al Ple, de
conformitat amb el que disposa l’article 33.1 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de
Comunicació Audiovisual de Catalunya, i altres reglaments interns que pugui aprovar
també el Ple del Consorci.

3.- L’actuació dels òrgans del Consorci s’haurà d’adequar a la normativa referida en el
present article.

Article 7

1.- El Consorci, regulat per aquests Estatuts, està dotat de personalitat jurídica plena i
independent de la dels seus membres, amb tota la capacitat jurídica de dret públic i
privat que requereixi la realització dels seus propis objectius.

2.- En conseqüència, el Consorci, per mitjà dels seus òrgans representatius, a més de
les facultats que com Entitat de Dret Públic li corresponen, podrà adquirir, posseir,
reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de béns, celebrar contractes, assumir
obligacions, interposar recursos i exercir les accions que preveuen les lleis i en general
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realitzar tots els actes necessaris per l’acompliment de les finalitats que li són
atribuïdes d’acord amb el que disposen aquests Estatuts i la legislació aplicable.
Article 8
1.- Constitueix l’objecte del Consorci la gestió conjunta del servei de televisió digital
local corresponent al programa del canal múltiple relatiu a la demarcació del Pla
Tècnic d’aquesta modalitat televisiva a la qual pertanyen els ajuntaments consorciats,
així com qualsevol altre activitat connexa o vinculada amb la referida gestió i a la
prestació de serveis públics audiovisuals i de comunicació d’àmbit local.
2.- Pel desenvolupament de la seva activitat el Consorci aprovarà un programa
d’activitats en els termes i amb la durada que es determini en el Reglament
d’organització i funcionament del servei, que contempla l’article 6.2 dels presents
estatuts.
Article 9

1.- Els òrgans de govern del Consorci són:

a) El Ple del Consorci.
b) El President o Presidenta.
c) La Comissió Executiva

2.- Així mateix, el Consorci tindrà un Consell de Participació, en els termes que
estableixi el Reglament d’organització i funcionament del servei televisiu, que
contempla l’article 6.2 dels presents Estatuts.
3.- El Ple del Consorci podrà establir i regular òrgans administratius complementaris
als establerts en els apartats anteriors.

Article 10

El Ple és l’ òrgan de govern superior del Consorci i té atribuïdes les següents funcions i
facultats:
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a) Establir les directrius pel que fa a la definició, elaboració i distribució de
programes, els continguts i el servei de televisió digital local que gestiona i fixar
l’orientació general del Consorci.
b) Aprovar el Reglament d’organització i funcionament del servei de televisió
digital local i, en el seu cas, altres reglaments interns del Consorci.
c) Nomenar el director del servei de televisió digital local i, si s’escau, altre
personal directiu, en els termes que disposi el Reglament d’organització i
funcionament del servei, sens perjudici de que l’activitat del Consorci pugui ser
realitzada en els termes que disposa l’article 21.
d) Aprovar el contracte-programa per al finançament del servei de televisió digital
local, referit en l’article 8 dels presents Estatuts, en els termes que disposa
l’article 33.3 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la Comunicació
Audiovisual de Catalunya.
e) Aprovar anualment el Compte General i la memòria de les activitats realitzades.
f)

Aprovar l’admissió o la separació d’entitats i fixar-ne la participació econòmica
que els hi correspongui com a membres del Consorci.

g) Modificar els Estatuts.
h) Designar l’Ajuntament membre als efectes del que disposa l’article 19.2 dels
presents Estatuts.
i)

Acordar la dissolució i liquidació del Consorci.

j)

Decidir la forma de prestació del servei, de conformitat als sistemes previstos
en la legislació vigent i en el seu cas crear ens instrumentals amb personalitat
jurídica pròpia.

k) Adquirir, disposar i alienar béns i drets del Consorci, el valor dinerari dels quals
sigui superior a 20% dels recursos ordinaris del Consorci.
l)

Aprovar els preus i/o les ordenances fiscals per a la prestació de serveis.

m) Aprovar l’ampliació dels objectius del Consorci.
n) Aprovar les operacions de crèdit per import superior al 20% dels recursos
ordinaris del Consorci.
o) Aprovar les operacions de tresoreria per import superior al 20% dels recursos
ordinaris del Consorci.
p) Acceptar donacions, deixes i herències a favor del Consorci el valor dinerari de
les quals sigui superior al 20% dels recursos ordinaris del Consorci.
q) Controlar al President o Presidenta i a la Comissió Executiva, en llurs funcions
de gestió i administració del Consorci.
r) Aprovar el programa d’activitats del Consorci.
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s) Aprovar i modificar el Pressupost, el pla d’inversions i el programa financer que
el complementi i la seva liquidació.
t)

Aprovar i modificar la plantilla del personal del Consorci.

u) Aprovar les bases de selecció i les retribucions bàsiques del personal del
Consorci.
v) Aprovar les retribucions complementàries fixes i periòdiques del personal del
Consorci.
w) Deliberar sobre altres qüestions de caràcter general que afectin a les finalitats i
objectius del Consorci.

Article 11

1.- El Ple del Consorci estarà format pel seu President o Presidenta i els seus dos
Vice-presidents, determinats d’acord amb el que disposa l’article 18 dels presents
estatuts, nou regidors de l’Ajuntament de Manresa, un regidor de l’Ajuntament de
Berga, un regidor de l’Ajuntament de Solsona, dos regidors per cada ajuntament
consorciat amb una població de deu mil habitants o més, que no siguin capitals de
comarca, i un regidor per cada ajuntament consorciat amb una població inferior als
menys de deu mil habitants.

2.- Les entitats referides a l’article 2.2 dels presents estatuts tindran la representació
en el Ple del Consorci, que es determini en el conveni d’adhesió que contempla l’article
3.2 dels presents estatuts .

3.- Els representants dels membres del Consorci en el Ple són nomenats, cessats i
substituïts lliurement pels referits membres. En el cas dels ajuntaments que, d’acord
amb l’apartat primer del present article, disposin de varis representants en el Ple del
Consorci, el nomenament dels referits representants serà d’acord amb la composició
política del ple municipal del corresponent ajuntament. Quan pel nombre de
representants no sigui possible expressar de forma plena aquesta composició es
tendirà tanmateix a expressar la diversitat política del ple del corresponent ajuntament.
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4.- La representació i el vot de cadascun dels integrants del Ple del Consorci podran
ser delegats en un altre membre d’aquest mitjançant un escrit adreçat mitjançant
correu ordinari, correu electrònic o fax, al President del Consorci amb un mínim de
vint-i-quatre hores d’antelació a l’inici de la sessió.

5.- Sens perjudici de la potestat de substitució dels seus representants, que, en tot
moment, tenen les entitats consorciades, els nomenaments d’aquests representants
tindran una durada de quatre anys i coincidiran amb la renovació de les entitats locals
membres del Consorci. Aquests nomenaments podran ser reiterats per l’entitat o
l’òrgan a qui correspongui per iguals períodes de temps. El mandat dels representants
es perllongarà, pel que fa a les qüestions d’administració ordinària del Consorci,
mentre no s’esdevingui el nou nomenament o la renovació.

Article 12

El Ple del Consorci es reunirà en sessió ordinària dos cops a l’any i en sessió
extraordinària a petició d’una tercera part dels seus membres o sempre que ho
decideixi el President. S’entendrà que la condició de petició d’una tercera part dels
seus membres referida en el present article quan en el resultat de la divisió del nombre
de peticionaris pel nombre total de membres del Ple iguali o superi el nombre de 0,34.

Article 13

1.- La convocatòria de les reunions del Ple es farà mitjançant escrit notificat als seus
membres d’acord amb el que disposa la legislació reguladora del procediment
administratiu comú. Tanmateix s’admetran altres formes de comunicació com correu
electrònic o fax amb caràcter complementari per posar en coneixement dels membres
del Ple, de forma anticipada, la celebració de la sessió. La notificació haurà de
realitzar-se amb quatre dies d’anticipació a la data de la reunió, i contindrà l’ordre del
dia fora del qual no es podran prendre acords, llevat que, essent presents tots els
membres del Ple, l’assumpte sigui declarat d’urgència amb el vot favorable de la
majoria.
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2.- En casos d’urgència la convocatòria es farà, al menys, amb vint-i-quatre hores
d’antelació, mitjançant qualsevol procediment del qual quedi constància.

3.- Així mateix, el Ple del Consorci podrà celebrar sessió si així ho decideix per
unanimitat i estan reunits tots els seus membres.

Article 14

1.- Per a la vàlida constitució del Ple del Consorci es requerirà la presència, com a
mínim, de la meitat dels seus membres, podent-se constituir, una hora més tard, en
segona convocatòria, amb la presència d’un terç dels seus membres. S’entendrà que
es produeix la sol·licitud del terç de membres del Ple referit quan el quocient de la
divisió del nombre de sol·licitants i el nombre de membres del Ple sigui igual o superi el
0,34. En tot cas, serà necessària la presència del President i del Secretari o dels qui
legalment els substitueixin.

2.- Els acords es prendran per la majoria simple. Caldrà, tanmateix, el quòrum de la
majoria absoluta de vots per adquirir, disposar o alienar béns i drets del Consorci, per
aprovar operacions de crèdit o operacions de tresoreria o per acceptar donacions,
deixes i herències a favor del Consorci, sempre que l’import d’aquestes operacions o
el valor dels béns o drets afectats sigui superior al 40% dels recursos ordinaris del
Consorci, per a la modificació dels Estatuts, per a l’admissió de noves entitats i
separació de membres, sens perjudici del que disposa l’article 25.4 dels presents
Estatuts, i per a la dissolució del Consorci.

Article 15

1.- La Comissió Executiva és l’òrgan col·legiat que assumeix el govern i la gestió
ordinàries del Consorci.

2.- La Comissió Executiva té la composició següent:
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a) Presidència: ostentada pel President o Presidenta del Consorci o membre del
Ple del Consorci en qui delegui
b) Dues vice-presidències, que ostentaran els dos vice-presidents del Consorci o
els membres del Ple del Consorci en qui deleguin.
c) Tres membres del Ple del Consorci en representació de l’Ajuntament de
Manresa.
d) Tres membres del Ple del Consorci en representació dels municipis consorciats
de cinc mil habitants o més corresponents a la comarca del Bages.
e) Un membre del Ple del Consorci en representació dels municipis de menys de
cinc mil habitants de la comarca del Bages.
f)

Un membre del Ple del Consorci en representació de menys de cinc mil
habitants de la comarca del Berguedà.

3.- El període de mandat de la Comissió Executiva coincidirà amb el del Ple del
Consorci. Després de cada renovació de la composició del Ple, d’acord amb el que
disposa l’article 11.5 dels presents estatuts, els membres del Ple del Consorci
representants del municipi o conjunt de municipis referits en les lletres c), d), e) i f) de
l’apartat anterior elegiran, d’entre ells, els membres de la Comissió Executiva referits
en les esmentades lletres.

Article 16
Correspon a la Comissió Executiva:

a) Fer el seguiment de la gestió ordinària del Consorci, col·laborant amb el
President en el govern i administració del Consorci.
b) Exercir les funcions assignades per la normativa de règim local a la Comissió
Especial de Comptes i informar els assumptes que s’elevin al Ple per a la seva
aprovació.
c) Aprovar l’oferta pública d’ocupació dels llocs de treball del Consorci.
d) Aprovar la distribució de les retribucions complementàries del personal del
Consorci que no siguin fixes ni periòdiques.
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e) Acordar la contractació administrativa que no sigui competència del President o
Presidenta.
f)

Adoptar totes les mesures que siguin més adequades per la millor organització i
funcionament dels serveis que fonamenten el Consorci.

g) Disposar i alienar béns i drets del Consorci el valor dinerari dels quals oscil·li
entre el 5% i el 20% dels recursos ordinaris del Consorci.
h) Aprovar les operacions de crèdit d’import comprès entre el 5% i el 20% dels
recursos ordinaris del Consorci.
i)

Aprovar les operacions de tresoreria d’import comprès entre el 5% i el 20% dels
recursos ordinaris del Consorci.

j)

Acceptar donacions, deixes i herències el valor dinerari de les quals oscil·li
entre el 5% i el 20% dels recursos ordinaris del Consorci.

k) En general totes aquelles funcions que essent inherents a les comeses pròpies
del Consorci, el Ple o el President o Presidenta del Consorci li deleguin, amb els
límits que estableix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.

Article 17
1.- La Comissió Executiva es reunirà com a mínim una vegada cada mes, o cada dos
mesos, en sessió ordinària, i en sessió extraordinària a petició d’una tercera part dels
seus membres o quan ho decideixi així el seu President o Presidenta. El càlcul de la
referida tercera part es farà segons s’ha assenyalat en l’article 12 dels presents
estatuts.
2.- El règim de convocatòria de les sessions i el quòrum d’assistència per a considerar
constituïda vàlidament la sessió serà el previst als articles 12 i 13, respectivament. Els
acords s’adoptaran per majoria simple dels membres presents.
Article 18
1.- Serà President o Presidenta del Consorci l’Alcalde o Alcaldessa de Manresa o
regidor d’aquesta corporació municipal en qui delegui.

2.- Seran Vice-presidents del Consorci l’Alcalde o Alcaldessa de Berga i Solsona o els
membres de les seves corporacions municipals en que deleguin. Els vice-presidents
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del Consorci substituiran al President o Presidenta en cas d’absència o malaltia en
l’exercici de les funcions que es relacionen en el punt 3 del present article.

3.- Corresponen al President o Presidenta del Consorci les atribucions següents:

a) Dirigir el govern i l’administració del Consorci.
b) Exercir la representació institucional del Consorci.
c) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions i decidir els empats amb
vot de qualitat.
d) Elevar al Ple la documentació i els informes que creurà oportuns.
e) Ordenar la publicació dels acords del Consorci.
f)

Exercir la direcció superior del personal i nomenar, separar així com sancionar
el personal.

g) Acordar l’exercici de les accions judicials i administratives en cas d’urgència,
acord que haurà de ser ratificat per l’òrgan col·legiat que tingui atribuïda la seva
competència en la primera sessió que celebri després de l’adopció del referit
acord.
h) Aprovar la contractació administrativa de duració no superior a un any o que no
ultrapassin l’import del 5% dels recursos ordinaris.
i)

Autoritzar despeses fins al 5% del pressupost.

j)

Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis propis del Consorci i les seves obres.

k) Disposar i alienar béns i drets del Consorci el valor dinerari dels quals no superi
el 5% dels recursos ordinaris del Consorci.
l)

Aprovar les operacions de crèdit d’import no superior al 5% dels recursos
ordinaris del Consorci.

m) Aprovar les operacions de tresoreria d’import no superior al 5% dels recursos
ordinaris del Consorci.
n) Acceptar donacions, deixes i herències el valor dinerari de les quals no superi
l’import de 5% dels recursos ordinaris del Consorci.
o) Realitzar les altres atribucions que pugui assignar-li la normativa vigent així
com les funcions no atribuïdes al Ple de Consorci o a la Comissió Executiva.
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3.- El President o Presidenta del Consorci podrà delegar als Vice-presidents i als
òrgans referits a l’article 9.3 dels presents estatuts l’exercici de les seves atribucions,
amb els límits establerts per a la delegació de les atribucions de l’alcalde o alcaldessa
a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Article 19
1.- La Comissió Executiva aprovarà la relació de llocs de treball en la qual constarà el
número, classificació, categoria, funcions i retribucions dels llocs de treball. El director
i, en el seu cas, altre personal directiu referit en l’article 10 c) dels presents Estatuts
podran formar part de la plantilla del Consorci o bé de la d’un organisme o societat
instrumental d’aquest, segons s’estableixi en el Reglament d’organització i
funcionament del servei, d’acord amb el que disposa l’article 21 dels presents estatuts.

2.- Les funcions de Secretaria, Intervenció i Tresoreria en el Consorci seran realitzades
per aquell funcionari o funcionaris que les porti o portin a terme en aquell Ajuntament
membre designat pel Ple del Consorci en sessió extraordinària al principi de cada
mandat.
Article 20

1.- Sens perjudici del que disposa l’article 10 c) dels presents Estatuts, l’article 33.2 de
la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la Comunicació Audiovisual de Catalunya i el
Reglament d’organització i funcionament del servei sobre el director i altre personal
directiu, la selecció de personal del Consorci es farà a través de convocatòria, segons
les bases referides a l’article 10 u) dels presents Estatuts.

2.- Podran prestar serveis al Consorci personal que hi adscrigui qualsevol de les
entitats membres, i també personal dels organismes o societats instrumentals del
Consorci d’acord amb el que disposa la normativa vigent.
Article 21

L’activitat pròpia del Consorci podrà ser realitzada pel propi Consorci, per les entitats
consorciades, mitjançant la formalització del corresponent conveni d’encomana de
gestió o pels organismes o societats instrumentals del Consorci o d’alguna de les
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entitats consorciades. En aquest darrer cas, mitjançant també conveni entre el
Consorci i la referida entitat consorciada.

Article 22

1.- El patrimoni del Consorci, que podrà consistir en béns i drets de qualsevol classe,
quedarà reflectit al corresponent inventari, que aprovarà i rectificarà anualment el Ple
del Consorci.

2.- Les entitats membres podran adscriure o cedir al Consorci béns de domini públic o
patrimonials per a la consecució de les finalitats consorcials. Els béns adscrits
conservaran la qualificació originària.

Article 23

1.- Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos
següents:

a) Rendiment dels serveis que presti.
b) Aportacions de les entitats consorciades.
c) Subvencions, ajudes i donatius.
d) Productes del seu patrimoni.
e) Qualsevol altres que puguin correspondre al Consorci d’acord amb les lleis.

2.- La participació de les entitats consorciades en el finançament de les despeses de
funcionament del Consorci es realitzarà en proporció a la representació que ostentin
en el Ple del Consorci. En el cas de les entitats referides en l’article 2.2 aquesta
participació podrà determinar-se en el conveni d’adhesió referit a l’article 3.1 dels
presents estatuts.
3.- D’acord amb els criteris establerts a l’apartat anterior, el Ple del Consorci fixarà,
cada any, l’aportació econòmica que pertoca a cada membre, en l’aprovació del
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pressupost. El Ple podrà acordar, per majoria absoluta, l’establiment d’aportacions
extraordinària, a proposta de la Comissió Executiva.

Article 24

1.- El Ple, aprovarà un pressupost anual d’explotació i d’inversions abans del 31 de
desembre de cada any, per aplicar-lo a l’exercici econòmic següent. Igualment,
n’aprovarà, en el seu cas, les modificacions durant l’exercici. Si en aquella data no s’ha
aprovat el pressupost, s’entendrà prorrogat l’anterior.

2.- El règim pressupostari i comptable s’adaptarà a les disposicions vigents sobre
règim local.
3.- Les Bases d’Execució del Pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa,
entre d’altres, a les competències per a l’autorització o disposició de despeses;
dipòsits dels fons i persones autoritzades per al seu moviment i operatòria en
pagaments; regularà també l’ampliació i les transferències de crèdits d’acord amb el
que disposa la legislació sobre hisendes locals.

4.- El règim de comptabilitat, aprovació i rendició de comptes serà el de la comptabilitat
pública i s’adaptarà a la normativa de règim local.

Article 25

1.- La separació del Consorci d’algun dels seus membres podrà realitzar-se
comunicant-ho al President del Consorci, amb tres mesos d’antelació, sempre que
l’entitat que es separa estigui al corrent dels seus compromisos anteriors i garanteixi la
liquidació de les obligacions aprovades fins al moment de la separació.

2.- No obstant això, les entitats consorciades podran, amb l’acord unànime del Ple,
obtenir la respectiva separació del Consorci en qualsevol moment.

114

3.- Les separacions o baixes d’entitats integrants del Consorci tindran la corresponent
constatació en l’annex previst en l’article 3.2 dels presents Estatuts.

4.- El Ple del Consorci, prèvia audiència del membre afectat i amb el quòrum referit al
14.2 dels presents estatuts, podrà separar un membre del Consorci en el cas
d’incompliment reiterat de les seves obligacions econòmiques envers el Consorci o
d’incompliment greu d’altres obligacions que tingui com a membre d’aquest.

5.- En cas de municipi afectat de morositat, i, per tal d’evitar la seva separació del
Consorci, la Comissió Executiva podrà fixar la possibilitat que aquest Ajuntament aboni
les quotes vençudes i no satisfetes en el termini que aquesta determini, a comptar des
del dia en que es produeixi el primer impagament.

Les referides quotes es veuran incrementades en el tipus d’interès que fixi la Comissió
Executiva.

Article 26

1.- El Consorci es dissoldrà per acord dels seus membres que l’integren, amb el
quòrum assenyalat a l’article 14.2 dels presents estatuts o per impossibilitat legal o
material de complir els seus objectius.

2.- L’acord de dissolució determinarà com s’haurà de procedir a la liquidació dels béns
del Consorci i a la reversió de les obres o de les instal·lacions existents.

Article 27

En cas de dissolució del Consorci, el patrimoni es distribuirà entre els seus membres
en proporció a les respectives aportacions. Igualment, respondran proporcionalment
dels deutes contrets.
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Disposició addicional primera.
Les dades sobre població dels ajuntaments referides als articles 11.1 i 15.2 dels
presents estatuts es calcularan d’acord amb les revisió del padró municipal d’habitants
aprovada de forma immediatament prèvia a darrera renovació de les corporacions
locals.
Disposició addicional segona.
El dret de vot dels representants al Ple d’aquells ajuntaments membres del Consorci,
que no tinguin la condició d’ajuntaments planificats d’acord amb el que disposa l’article
32.2 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de comunicació audiovisual de Catalunya,
així com el deure d’aquests ajuntaments de participar en el finançament del Consorci
romandran en suspens en tant no s’inclogui aquest ajuntament en el pla tècnic de la
televisió digital local. Mentrestant els representants dels referits ajuntaments en el
Consorci tindran dret a veu però no a vot en les sessions dels òrgans d’aquest

El senyor Jordà i Pempelonne diu que es tracta d'un pas més en la creació de la
Televisió Digital Pública de la demarcació del Bages, Berguedà i Solsonès. La forma
jurídica que s'ha acordat entre el conjunt dels ajuntaments és la del consorci.
El consorci està treballant des de finals de l'any passat i es va avançant pas a pas
perquè hi ha molts ajuntaments implicats i és convenient que un procés com aquest es
faci amb el ple acord de tothom.
Avui es culmina el procés d'aprovació, per part de tots els altres ajuntaments, de la
seva incorporació al consorci, i l'encomana de gestió a l'Ajuntament de Manresa
perquè faci els tràmits que vénen a continuació per a la constitució.
Els ajuntaments que han aprovat inicialment la creació d'aquest consorci són els que
se'n diuen planificats; és a dir, aquells que estan incorporats en el pla tècnic de la
Televisió Digital Terrestre, definit pel Ministeri d'Indústria, que estipula que en la
demarcació Bages, Berguedà i Solsonès, hi havia inicialment 16 municipis, és a dir, els
municipis més grans als quals el Ministeri es compromet a donar cobertura abans de
finalitzar aquest any.
Pel que fa a l'encomanda de gestió, Solsona no surt a la llista perquè pertany a Lleida
i, en conseqüència, han de fer el tràmit a la seva província. Així mateix, altres
ajuntaments també han aprovat la seva incorporació al consorci però s'hi incorporaran
posteriorment perquè no estan planificats. També s'hi podran afegir en el seu moment
tant consells comarcals com les Diputacions de Lleida i Barcelona, si així ho
decideixen i ho acorden els municipis.
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L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 25 membres
presents i, per tant, esdevé acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït.
7.2

SOL.LICITAR AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA UNA SUBVENCIÓ PER IMPORT DE 205.000
EUR DEL COST TOTAL D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE CREACIÓ DEL
NOU CENTRE DENOMINAT LLAR D'INFANTS PETIT PRÍNCEP

El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, que transcrit diu el següent:
“Atesa l’ordre EDC/236/2005, de 26 de maig, del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, per la qual s’obre convocatòria pública per a la concessió de
subvencions per a la creació i consolidació de places per a infants de zero a tres anys
en llars d’infants de titularitat municipal.
Atès que l’Ajuntament de Manresa té la voluntat d’ampliar l’oferta de places per a
infants de zero a tres anys en llar d’infants i per aquest motiu està executant el projecte
de creació d’un centre nou denominat Llar d’Infants Petit Príncep, en un edifici de nova
planta situat al barri de La Parada (av. dels Dolors, 33), que comptarà amb 3 unitats i
41 places, i amb un pressupost estimat total de 225.000 EUR.
Atès que la quantia de la subvenció no pot ser superior al 95% del cost de la inversió,
ni pot superar l’import màxim de 5.000 EUR per cada plaça creada.
Atès l’informe emès pel cap del Servei de Desenvolupament que consta a l’expedient.
Per tot això, aquesta Alcaldia Presidència proposa al Ple de la Corporació municipal
l’adopció dels acords següents:
ACORDS
Primer.- SOL·LICITAR al Departament d’Educació i Universitats de la Generalitat de
Catalunya una subvenció per import de 205.000 EUR, que resulta d’aplicar 5.000 EUR
per 41 places i que no supera el 95% del cost total d’execució del projecte de creació del
nou centre denominat Llar d’Infants Petit Príncep, acollint-se a l’ordre EDC/236/2005, de
26 de maig, del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per la qual
s’obre convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a la creació i
consolidació de places per a infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat
municipal.
Segon.- ASSUMIR el compromís d’executar totes les obres i destinar el centre a la
finalitat objecte de la convocatòria si es concedeix la subvenció del Departament
d’Educació.
Tercer.- FACULTAR l’alcalde a signar tota la documentació relativa a aquesta
convocatòria, de conformitat amb l’article 21.1.b de la llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, i l’article 51.1.a de la llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de
règim local de Catalunya.”

La senyora Mestres i Angla diu que ja que s'està treballant per a posar a disposició
41 places més de la nova llar d'infants de la Parada, que s'anomena Petit Príncep, es
demana la subvenció per a la creació d'aquestes places.
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Va sortir la convocatòria a finals del mes passat i el dictamen proposa acollir-se a la
convocatòria i demanar els 5.000 euros per plaça que està previst que la Generalitat
doni si es compleixen tots els requisits.
L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 25 membres
presents i, per tant, esdevé acords plenaris amb el contingut que ha quedat reproduït.

8.

PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

No se'n formulen.
Un cop tractats tots els assumptes, l’alcalde aixeca la sessió, quan són les 21 h i 38
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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